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Oavsett väder, jobb e
av den! Och känner N
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Inspiration /Täv
 Inspireras av Emmas u
Juli månad: 

Scrappa ett kort eller
inspireras av ordet SO
Färg och upplägg är 
men dekorationen SK
största del bestå av s
grupperingar av blo
 

Ert bidrag mailar Ni senas
bidrag@northernlightscr
Sommaren är Här!!! 
ller ledighet, så är den ändå här! Så passa på och njut 

i Er scrapsugna i sommar, så finns det ju Sommarscrap
eby Kyrkstad, att stilla sitt behov med! 

Stor Sommarkram! 
Carola 

ordf. 
NorthernLightScrappers 
 
SEGRARE Maj Månads Tävling:  
Stort G R A T T I S till 

Ann-Louise Blomsth! 
 

Styrelsens Motivering:  

En härlig, mysig och genomtänkt LO där 

verkligen rubrik och foto hamnar i fokus. 

Finstämd i färger och dekorationer. Dessutom visar

LO:n verkligen vad vänskap är. En LO man blir 

glad av. 

ling: 
tmaning för 

 en Lo och 
MMAR! 

helt valfritt 
A till 
törre 
mmor. 

t 30 Juni till: 
appers.se Andra roliga aktiviteter:  

A-smällen i Arvidsjaur 3 juli 
Änglafröjd firar 10år med bl.a. korttävling

 

Pyssselträff September 
Arr. NettansScrapbooking4ou
Våra Träffar… 
till hösten startar vi igång igen med: 

Tematräff 
16 Augusti Kl.10–18 EFS i Hortlax 

NettansScrapbooking4you kommer 

med sin butik! De kommer också att 

ha spännande workshops den dagen.

Kostnad för Tematräffen: 

50:-/medlem 100:-/icke medlem 

Ni kan anmäla Er redan nu: 
anmalan@northernlightscrappers.se 

 

Scraploppis 
 30 Aug Kl.14–17 Storstrand, Öjebyn

Köp/Sälj scrapbookinggrejor! 

Kostnad Försäljningsplats:  

30:-/medlem 50:-/icke medlem 

 Ni kan boka plats redan nu: 
anmalan@northernlightscrappers.se 
Kontakta oss: 
kontakt@northernlightscrapppers.se 

Tävlingsbidrag: 
bidrag@northernlightscrappers.se

Anmälan till träffar: 
anmalan@northernlightscrappers.se

Bli medlem i föreningen: 
blimedlem@northernlightscrappers.se

 

 

 

Vi är redan: 

39 medlemmar 

UNDERBART!!! 
Mysig SommarScrap i Öjeby Kyrkstad 
Vi – alla vi medlemmar i NorthernLightScrappers – har blivit inbjudna att komma och scrappa i 

Öjeby Kyrkstad i Som

 Vid tre tillfällen: 1 juli, 15 juli och 5 aug får vi sitta och scrappa på sommarcafét (ljus mysig lokal, 

mar. 

våningen ovanför museet, alldeles bredvid kyrkan) mellan kl. 10-16. Vi blir dessutom bjudna på deras 
goda våfflor !!! 
Och Vi kommer också att ha utställningar i SommarCafét dessa datum.  
1 juli – LO, 15 juli – Altrat, 5 aug – Kort Så kom gärna och scrappa eller bara kika på utställningarna. 
Det är alldeles gratis att sitta och scrappa, men vi vill gärna ha in anmälan om Ni vill komma och scrappa, 
eftersom det är begränsat med platser.  Anmäl Er till: anmalan@northernlightscrappers.se eller tel. 
0730221121. Vill Ni bara komma och ta en fika och se på utställningarna behöver Ni inte anmäla Er. 
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Änglafröjd är en present
även har ett s

Butiken i sig firar 10 år 
kunderna god service och

både Cardmaking och
Änglafröjd h

Varmt välkomna
Vi har öppet hela s

Telefon:
Adress: Ä
Besök ock

Änglafröjd´s fin
1

30
Alla Magnolia

Gäller på varor s

Erbjudandet gä
eller Nam

blim

st

Forum Skola:
Med start i nästa nyhets-
brev så kommer Vi att 
varje månad få lära oss 
mer om hur Vi kan använda 
vårt Forum. Vår duktiga 
sekreterare Stina kommer 
att hålla i lektionerna.
Något att se fram emot! 

Scrapbookingordlista: 
 

LO – förkortning av ordet Layout. Me
uppslag:  två albumsidor som hör iho
 

Altrat, Alter – Betyder alternativ scra
en scrappad ask, egna scrappade de
Månadens företag: 

 
 

- och inredningsbutik i Arvidsjaur, som sedan två år tillbaka 
tort sortiment med material inom Scrapbooking. 

i Juli i år! I butiken arbetar mor och dotter, som gärna vill ge 
 att de ska känna sig välkomna. Änglafröjd har även kurser i 
 Scrapbooking. Butiken finns på Storgatan i Arvidsjaur. 

ar också en hemsida, en blogg och en webbshop. 
 till Änglafröjd när Ni har vägarna förbi Arvidsjaur. 
ommaren. Övriga öppettider enligt överenskommelse. 

 

Öppettider: 
Mån - Fre  09:30-17:30 

Lör  10:00-14:00 
 

 0960-120 08  e-post: info@anglafrojd.se 
nglafröjd, Storgatan 15, 933 32 Arvidsjaur 
så gärna vår webbutik: www.anglafrojd.se 

 

a Erbjudande till Er medlemmar under Juli månad:  
0% rabatt på alla mönstrade papper 
% rabatt på alla monterade stämplar 

-stämplar (EZ-monterade) Köp 4 st betala för 3 st. 
Änglafröjd bjuder på den billigaste. 
om finns hemma i lager samt så långt lagret räcker. 

 

ller mot uppvisande av Ert medlemskort i butiken, 
n och Medlemsnummer på Deras webbshop. 

 

d en LO menar man i scrappingsammanhang en albumsida. Och en dubbel‐LO är ett 
p. 

pbooking. Det kan i princip vara allt annat än LO och Kort. T.ex. en scrappad burk, 
korationer som presentpåse, karusell, vattenkanna mm. 
Kommer: 

• Scrapträffar! 

Våra Härliga 

Scrapträffar 

startar igen 

under hösten. 

• Scraphelg! 

Vi anordnar 

en helmysig 

scraphelg till 

hösten. 
ko
Bli medle  Maila till: m:
edlem@northernlightscrappers.seMan får då ett  svarsmail där det år hur man gör för 
(200:‐ för 2009) ntant på någon av 
att bli  medlem. Det går också att betala medl.avg. 

våra scrapträffar. 
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