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NorthernLightScrappers
Melodifestival och Vasalopp i all ära…..

Våra Träffar…

Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i
NorthernLightScrappers!
Vid köp
överhändelse
150:- och är
uppvisande
men, Mars stora, ja, Årets
stora
väl ändåav ert medlemskort har vi en hemlig
present till er!!
NorthernLightScrap2010!!!
(I varje fall för vår förening.
(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...)

Scrapträff

Och särskilt då för oss som tänkt & tänkt och planerat inför
mässan ett långt tag redan.) Och nu närmar den sig med
Stormsteg! Vi hoppas verkligen att Ni alla har möjlighet att
komma!

NorthernLightScrap
2010

Carola
ordf.

NorthernLightScrappers

Inspiration /Tävling:
Scraplifta Cattas härliga
layout!
Inspireras av layouten nedan och
skapa sedan en egen layout utifrån det.
Du kan till exempel lifta och inspireras
av upplägget, färgerna eller temat –
valet är ditt. När du skickar in ditt
bidrag – tala gärna om vad du liftat!

17 Mars Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

SEGRARE Januari
MånadsTävling:
Stort G R A T T I S till

Annica!
Styrelsens Motivering:
En riktigt vintrig och stilren LO med
snygga dekorationer och kalla färger
som förstärker vinterkänslan och
gör att fotot hamnat rätt i fokus.

27‐28 Mars
på Margretelund,
Öjebyn

Scrapträff
22 Apr Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Scrapträff
6 Maj Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Andra roliga aktiviteter:
Scrapträff i Gällivare 6 mars
VIP-dag hos
NettansScrapbooking4you
13 mars

Just nu är vi:

78 medlemmar!
Hur Underbart som helst!!!

Pysslarnas Scrapträff 21 mars
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Månadens företag:

Att skapa är min glädje, att producera är min lust, att vara kreativ är min näring och
när handen arbetar vilar själen.
Jag heter Lisa Berglund och är sedan första oktober 2009 stolt ägare av hobby
och pyssel butiken Rima i Piteå centrum, Storg.69. Öppet 11-18 må-fre, 11-15 lör
Efter utbildningar i såväl bild, form, trä och design så flyttade jag hem till Piteå för
gott hösten 2007. 2008 kom min underbara dotter Selma, pysslade som en galning
medan jag var mammaledig, som ni vet så vilar aldrig en kreativ själ=) sen hände det,
en dag i juli, en liten annons, redan då bestämde jag mig.
Och nu står jag här, löjligt stolt ägare av Piteås enda pyssel och hobby butik!
Jag har som mål att sprida kreativitet på ett skapande sätt, att stilla alla dem med ”kli”
i fingrarna! Jag försöker i största möjliga mån hålla material hemma, är det något
speciellt ni önskar får ni gärna komma med tips och idéer!
Varje torsdag kväll beställer jag från Panduro, dessa varor levereras torsdagen därpå,
ni får gärna komma med era beställningar till mig så slipper ni frakten!
En av de större avdelningarna jag har är scrapbooking. Det känns otroligt roligt att bli
tillfrågad att vara månadens företag! Butikens tel.nr: 0911-915 55
Ni som medlemmar får 20% på album och förvaring så passa på att handla inför
vårstädningen nu! Jag kommer också att finnas på Scrapbooking mässan i
Öjebyn 27-28 mars! Kom gärna förbi och kika i min monter!
Till sist får jag önska er en underbar vår!

Kram Lisa

NettansScrapbooking4you hälsar:
Vi bjuder in alla medlemmar i NorthernLightScrappers till vår VIP-dag på
NettansScrapbooking4you lördagen den 13 mars, till en förhandsvisning av våra nya lokaler i
huset i Vännäsby. Ni får möjlighet att shoppa bland våra öppningserbjudanden innan vi öppnar
portarna till våra nya lokaler i huset på Kungstensvägen 3, i Vännäsby för allmänheten. Det
ligger efter E12:an på vänster sida om Ni åker från Umeå, huset bakom OKQ8.
Denna lördag kommer vi även att ha pysselträff för de som önskar pyssla med oss. Vi pysslar
mellan 10-22, och har plats för 20 st. pysslare, först till kvarn gäller på dessa platser, så vill Ni
pyssla denna lördag – maila mig så snart som möjligt: nettan@scrapbooking4you.se
Vi kommer att bjuda på fika till pysslarna på pysselträffen. Lunch och middag ordnar Ni
själva, det finns tillgång till micro. Medtag egen dryck är Ni snälla.
Vi håller butiken öppen mellan 10-16 för Er som vill komma förbi och se hur vi har det i våra
nya lokaler.
Vi kommer att öppna för allmänheten den 15 mars, med öppningserbjudanden i butiken 15-18
mars. Har Ni inte möjlighet att komma på VIP-dagen så är Ni hjärtligt välkomna då för att ta
del av öppningserbjudanden. Varmt välkomna! Vänliga hälsningar Anette & Åke med familj.

Kommer:
•

Scrapträffar!

•

Scraploppis!

•

Scrapcafé!

•

Utställning!

•

Tematräffar!

•

Scrappa med
barn!

•

Medlemsmöte!

NorthernLightScrap2010 !!!
Vår 1:a Scrapbookingmässa!
27-28 mars på Margretelund
i Öjebyn Lör 10-18, Sön 10-16
Vägg i vägg med mässan
arrangerar vi även en
Scrapträff. Lör 10-20, Sön 1016
Vi ordnar även en
ScrapUtställning i lokalerna,
håller i ett Café och
dessutom kommer det att
finnas möjlighet att delta i
olika Workshops (ingen
föranmälan, först till kvarn
gäller). Utställarna kommer
också att hålla i olika Demos
i sina respektive montrar i
mässhallen.
För mer info om mässan,
kolla vår hemsida. Den
uppdateras eftersom!
För att allt detta ska bli så
bra som det bara kan
behöver vi hjälpas åt! Innan
mässan behöver vi hjälp
med bakning t.ex. Och
under mässan behöver vi
hjälp med servering

