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Sommar, Sommar, Sommar…
Examen närmar sig och så också den
efterlängtade sommaren!!!
Våra Scrapträffar tar även dom sommarlov,
men via vårt Forum kan Ni alltid hålla
kontakt. Och Månadens Tävling med fina
priser fortsätter utan uppehåll.
MånadensFöretag fortsätter också att
nonstop komma med sina fina erbjudanden
till Er medlemmar.
Och dessutom har vi just fått en inbjudan till
Sommarscrap i Öjeby Kyrkstad denna
sommar! Jättekul! Ta och kolla in det!
Så, som Ni ser finns det en hel del roligt att
se fram emot den här sommaren också!

Carola
ordf.
NorthernLightScrappers

mysig Sommarscrap

i Öjeby
Kyrkstad!!!

Vår förening, NorthernLightScrappers har
fått en inbjudan att scrappa på cafét i Öjeby
Kyrkstad i sommar! Vi får ha tre mysiga
”scrapträffar” där, i form av Scrapcafé. De
serverar våfflor och har lovat bjuda våra
medlemmar som sitter och scrappar, på dessa
go´bitar!!! Nyfikna får också komma dit och se
vad scrapbooking är och ev. testa på litegrann.
Dessa ”träffar” är helt gratis, men det finns
begränsat antal platser, så Ni bör skynda Er att
anmäla Er! Först till kvarn gäller!!!
Dessa datum gäller för Sommarscrap:
Ons 1/7 10‐16, Ons 15/7 10‐16, Ons 5/8 10‐16
anmalan@northernlightscrappers.se

Inspiration /Tävling:
Inspireras av Jessicas läckra

kort och scraplifta det!
Vill Ni vara med i vår korttävling för juni så mailar Ni
senast 31/5 Ert bidrag till:

Våra Träffar…
...har sommarlov, men i
Augusti startar vi igång
igen! Så passa på att
anmäla Er redan nu till:

Tematräff
16 Augusti Kl.10–18
EFS i Hortlax
NettansScrapbooking4you
kommer med sin butik!
Och De kommer också att
hålla några intressanta
workshops under dagen.
Kostnad för Tematräffen:
50:- medlem
100:- icke medlem
Ni kan anmäla Er redan nu:

bidrag@northernlightscrappers.se

anmalan@northernlightscrappers.se

Efter omröstning utses en
vinnare, som presenteras i
nyhetsbrev & på vår blogg.

Scraploppis
30 Augusti Kl.14–17
Storstrand, Öjebyn
SEGRARE April Månads Tävling:
Stort G R A T T I S till

Sofia Eisenschmidt!
Styrelsens Motivering:
En fin och arbetad LO med färger
och snygga dekorationer som
verkligen sätter rubrik och Foto i
fokus. Det skrynklade pappret med
rubriken på var dessutom en riktigt
kul detalj.

Kom och köp/sälj
scrapbookinggrejor!
Kostnad Försäljningsplats:
30:- medlem
50:- icke medlem
Ni kan boka plats redan
nu:
anmalan@northernlightscrappers.se
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Månadens företag:

Duvan är en bok- och kontorshandel som finns på Backens affärsområde i
Piteå. I våra stora ljusa lokaler hittar du ett stort sortiment av kontorsmaterial
och böcker, vi brukar räkna med att vi har ca 20 000 artiklar i butiken. Sen kan
vi alltid ta hem om det är något som saknas...
Öppettider:
Mån - Fre 08:00-17:00 (Juli: 10:00-17:00)
Lör 10:00-14:00 (Juli: Stängt)
Telefon: 0911-161 00 e-post: info@duvan.se
Besök gärna vår webbutik: www.duvan.se/webshop.
Där hittar du främst kristen litteratur och församlingsmaterial, men även annan
aktuell bokutgivning. Vi har även ett stort utbud av vackra present-, foto-,
trädgårds- och matböcker av mycket hög kvalité!

Kommer:
•

Scrapträffar!
Ett helt gäng
med vanliga
scrapträffar
väntar.

•

Scraphelg!
Vi ordnar en
hel scraphelg
under hösten

Kontakta oss:
kontakt@northernlightscrapppers.se

Anmäl Er till träffar:
anmalan@northernlightscrappers.se

Bli medlem:

Månadens erbjudande från Duvan till Er medlemmar:
Mot uppvisande av Ert medlemskort får Ni köpa
vackert, handgjort, indiskt papper av 100% bomull,
för endast 78 kr/förp. (ordinarie pris: 111 kr/förp.)

blimedlem@northernlightscrappers.se

Skicka in tävlingsbidrag:
bidrag@northernlightscrappers.se

Vi är redan:
NorthernLightScrappers samarbetar med

studieförbund!

Sensus [sensús] (lat.)subst. 1. sinnesintryck, förnimmelse, känsla 2. förmåga att känna 3. medvetande,

35

medlemmar

FANTASTISKT!!!

besinning 4. tankeförmåga, sunt förnuft 5. själ 6. förstånd, vett, omdöme, takt, smak 7. åsikt,
tänkesätt, åskådning 8. mening, innebörd 9. moraliskt sinne, känsla för det rätta

På det bildande föreningsmötet 12 mars 2009 togs ett enhälligt beslut om
samarbete med
. Det innebär bl.a. att Ni som medlemmar är
försäkrade under våra träffar, att vi får hålla till i
lokaler och att vi
erhåller viss ekonomisk ersättning. Eftersom det är statliga medel som betalas ut
behöver vi registrera Era personnummer. Det går naturligtvis att vara medlem
utan att personnumret registreras, men då är man inte försäkrad under träffarna.
Länk till

hemsida: www.sensus.nu

Bli medlem:
Maila till:
blimedlem@northernlightscrappers.se

Eller betala medl.avg.
(200:‐ för 2009) kontant
på någon av våra
scrapträffar.

