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Påsklov & Tusen Tack!!!  

örja med att TACKA ALLA ER UNDERBARA MÄNNISKOR, 
ar och icke medlemmar, som ställde upp!!! och hjälpte till att 

thernLightScrap2010 möjlig!!! TUSEN, TUSEN TACK!!!!! Och 
assar väl bättre nu då än att April månad inleds med Påsken -

önt påsklov! Nu ska vi bara vara lediga och njuta! Batterierna 
d för att laddas om inför kommande roliga aktiviteter. Direkt 
vet har vi vårt medlemsmöte dit alla nyinköpta scrapgrejor från
gärna får följa med! Och på Scrapträffen den 22 april är alla 
jare” inom Scrapbooking extra varmt välkomna! Då ska vi 
isa och förklara vad det här egentligen är för någon hobby! S
te missa inbjudan från Pysslarna att vara med på Scraphelgen i
er den roliga Tematräffen: Scrappa med barn, dit hela familjen 
a! Och så anordnar vi ju en Scraploppis i maj. Ifall Ni råkar ha 
ver så kan Nu ju sälja, och behöver Ni scrapsaker så kan N

fynda!!! 
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NorthernLightScrappers 
de till alla medlemmar i 
lemskort har vi en hemlig 

Våra Träffar… 

Medlemsmöte 
& Scrapträff 

12 April Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 
 

Scrapträff 
”Kom & se” 

22 April Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 
 

Tematräff 
Scrappa med barn

2 Maj Kl. 15‐20 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen  

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

Cafédelen 

Scraploppis 
 22 Maj  
8

Just nu är vi: 

2 medlemmar! 

Fantastico!!!
SEGRARE februari  
MånadsTävling:  

 

tort G R A T T I S till My! 

relsens Motivering: Härlig LO 

 underbara färg-kombinationer. 

keln i mitten ger känslan av en 

åne el. planet ute i rymden. Det 

ns tydligt att skissen ligger till 

grund för LO:n. 
Tematräffen: Scrappa med barn! 

Jenny, Pion Design, kommer med delar av sin butik. Hon håller även i en 

Workshop: Gör ett läckert Handväskekort! I priset för Tematräffen 

ingår ett kit som räcker till två Handväskekort. Utrustning man bör ta 
med: Linjal, penna, sudd, sax (& ev. pappersskärare eller hobbykniv om 
man har). Vi kommer också att ha ett Café på plats, som säljer billigt fika!

Pris: 50:‐/familj   Anmälan görs till: anmalan@northernlightscrappers.se

Har Ni några frågor ring: 0730221121 Varmt välkomna Allihopa!!!!! 

mailto:anmalan@northernlightscrappers.se
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 Månadens företag: 

 
 
 

Pyssellyckan är månadens företag i april. 

Företaget startade i Storuman, men är sedan början av året beläget i Sorsele. 
Vår fysiska butik finns på Vindelvägen 5. 

Vi som äger företaget heter Anette Rosén och Annike Jakobsson. 
Hos oss hittar du ett brett sortiment för alla pysslare. Vi finns även som 

webshop och hälsar både gamla och nya kunder välkomna in. 
I fysiska butiken kan du även hitta presentartiklar och heminredningsdetaljer.

********************************************************************

I april erbjuder vi er som medlemmar i Northerns Light Scrappers 10 % rabatt 
på hela sortimentet. 

När du gjort din beställning och kommer till kassan ‐ skriv 
NorthernLightScrappers samt ditt medlemsnummer så får du din rabatt. 

Rabatten dras i efterhand. 

Vår webshop hittar du här: http://www.pyssellyckan.se/ 

Varmt välkommen in! 
Anette & Annike 

Pyssellyckan 

Andra roliga aktiviteter:  
 

Pysselträff i Rutvik 
17-18 april 

Vi medlemmar har fått en 
särskild inbjudan. Den 

skickas ut till Er, per mail 
Arr. Pysslarna 

 

Ang. vårens Scraploppis!
Kom och sälj Dina Scrapsaker 
Du inte längre behöver eller 
som Du har alldeles på tok 
för mycket av! Det finns 
säkert andra som behöver 
dem! Och då kan ju dom  i 
sin tur, komma och fynda 
Scraploppisen ‐ till riktigt bra 
priser! 
Pris för 1 försäljningsplats på 
Scraploppisen:  
30:‐ för medlem 
50:‐ för icke medlem. 
Anmälan till: 

på 

anmalan@northernlightscrappers.se

Glad
påsk! 

April Månadstävling: 
Inspireras av Temat Påsk när du skapar. 

Du får välja om du vill göra en layout, ett kort eller altra något. Tolka fritt helt enkelt! 

Skicka ditt bidrag till bidrag@northernlightscrappers.se senast den 30 April kl. 23.59. 

Förminska gärna din bild till 400 pxl. Alla som vill får delta i tävlingen men 

endast med ett bidrag per person. Det är helt okey att lägga ut ert bidrag på er egen 

blogg. När vi fått in alla bidragen kommer vi lägga ut dem här i bloggen och styrelsen 

kommer sen att utse en vinnare som får ett litet pris. Denna månad är priset sponsrat 

av Pyssellyckan som är Månadens Företag i April. 

Kommer: 

• Scrapcafé! 

• Utställning! 

• Tematräffar! 

http://www.pyssellyckan.se/
http://www.pyssellyckan.se/
http://www.pyssellyckan.se/

