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Eftersom jag fullkoml
hösten kommer all

sommar har vi kvar. T
Öjeby Kyrkstad Nu på  
heller. Eftersom vi k

tillsammans med Net
riktigt spän
Sensommar / Höst 
igt ÄLSKAR sommaren, så känns det ALLTID som att 
deles för fort. Men än är hösten inte riktigt här. Lite 
.ex. så kan Ni passa på att komma på Sommarscrap i 
 onsdag! Och sen blir det ju inte så farligt med hösten

ommer att starta upp den med en underbar Tematräff 
tansScrapbooking4you! Och De har lovat hålla några 
nande workshops den dagen. LÄNGTAR!!! 

Carola  
ordf.  

NorthernLightScrappers 
 

Andra roliga aktiviteter:  
Pyssla och Må Bra 

Med Scrapbooking och SPA
12-13 September 

Arr. NettansScrapbooking4ou 
 

 

Våra Träffar… 
Nu 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 
 

Anmäl Er senast 14 Aug. till: 
anmalan@northernlightscrappers.se 

 

Scraploppis 
 

30 Aug Kl.14–17 Storstrand, Öjebyn 

Köp/Sälj scrapbookinggrejor! 
 

Kostnad Försäljningsplats:  

30:-/medlem 50:-/icke medlem 

 Boka Försäljningsplats senast 28/8:

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

 
 

 

 

Just nu är vi:

40 medlemmar 

FANTASTISKT!!! 
Inspiration /Tävling: 
 Inspireras av Carolas utmaning för
Augusti månad: 

Scrappa en Lo med Ert 
favoritrecept på, det får 
gärna vara med nåt foto, 
men texten ska vara i fokus. 
Det kan vara både bak-, mat-
och helt andra recept.  
 
Ert bidrag mailar Ni senast 30 Aug. till: 
bidrag@northernlightscrappers.se 
Mysig SommarScrap i Öjeby Kyrkstad 
Nu finns EN chans kvar att scrappa, äta våfflor och se på kort-utställning i mysig 
miljö på sommarcafét i Öjeby Kyrkstad. (Våningen ovan museet, bredvid kyrkan) 
Nu på Onsdag: 5 aug, mellan kl. 10-16 har vi sommarens sista Sommarscrap i Öjeby 
Kyrkstad. Då har vi även Kort-utställning där i lokalen. Har Ni möjlighet så passa på 
och kom. Dessutom bjuder dom på jättegoda våfflor !!! Det är alldeles gratis att sitta 
och scrappa, men vi vill gärna ha in anmälan, 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 behövs ingen anmälan. 
SEGRARE Juni Månads Tävling: 
 

Stort G R A T T I S till 
Jennie Persson! 

 

Styrelsens Motivering:  
Ett kort med stor personlig prägel och 

egen stil. Kortet är både fränt och 
humoristiskt på samma gång. Man ser 

även scrapliftningen tydligt, med kortet
uppbyggt av flera stämpelmotiv. 
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 Månadens företag: 

 

Kontorsteknik är ett familjeföretag i Älvsbyn, som främst säljer och tillhandahåller 
service av kontorsmaskiner. Vi har dessutom ett stort sortiment kontorsvaror för både 

hemmet och arbetsplatsen. Hos oss hittar Du också datortillbehör, digitalkameror, 
fotoskrivare mm. 

 

Sedan ca 3 år tillbaka har vi ett välsorterat sortiment av scrapbooking material och 
även en hel del Quickutz produkter – både verktyg och dies/alfabet. 

Vi har ett bonussystem (stämpelkort) på scrapbooking sortimentet, där Du får en 
stämpel för varje 100:- Du handlar för (på ordinarie priser). Efter 12 stämplar har Du 

100:- att handla för vid nästa köp! 
 

Öppettider: 
Mån - Fre  09:00-17:30 

Övriga öppettider enligt överenskommelse! 
 

Ni hittar oss i centrala Älvsbyn, mitt emot Forum / Folkets Hus 
  Adress: Medborgargatan 1  

Telefon: 0929-120 90 
e-post: info@kontorsteknik.com 

Hemsida: www.kontorsteknik.com 
 

Månadserbjudande till Er medlemmar under Augusti månad:  
15% rabatt på hela scrapbookingsortimentet (gäller ej rea varor) 

Cuttlebug stansmasking endast för Er medlemmar 750:- ord. 995:-  
(just nu kampanjpris i vår butik 895:-) 

gäller så länge lagret räcker... 
 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort! 

Kommer: 

• Scrapträffar! 

Våra Härliga 

Scrapträffar 

startar upp 

September 

månad.  

• Scraphelg! 

Vi anordnar 

en helmysig 

scraphelg 

senare under 

hösten. 

Forumskola: NorthernLightScrappers forum är tänkt som en 

trevlig mötesplats för alla medlemmar i föreningen. Här kan man skriva om 
allt som rör scrapbooking och kortmakeri! Man kan till exempel fråga, få 
tips, ge tips eller helt enkelt bara prata av sig! På forumet måste man vara 
forummedlem för att kunna skriva inlägg, däremot kan vem som helst läsa 
inläggen som skrivs på forumet. 
För att få bli medlem på forumet måste man vara medlem i föreningen 

NorthernLightScrappers. 

Bli medlem: Maila till: 
blimedlem@northernlightscrappers.se

 Man får då ett  svarsmail där det står hur man gör . Det går också att betala medl.avg. (200:‐ för 2009) kontant på någonav våra scrapträffar. 
för att bli  medlem

 

Hur blir man medlem?

1. Under NorthernLightScrappers logga finns en grön 

list och i mitten av den listen står det ”Bli medlem”. 
Klicka där. 

2. Klicka sedan på ”Jag accepterar villkoren” . 
3. Fyll i uppgifterna om användarnamn, e‐post, lösenord 

och bekräftelsekod. Resterande uppgifter är frivilliga 
att skriva in. Klicka på skicka. 

Du är nu medlem på forumet, men innan du kan börja göra 
inlägg måste administratören godkänna dig. Du får ett 
bekräftelsemejl när du blivit godkänd. 
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