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NorthernLightScrappers
DetVi är
vår! Ja, egentligen sommar faktist!!! Våra Träffar…
kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i
NorthernLightScrappers! Vid köp över 150:- och uppvisande av ert medlemskort har vi en hemlig
present till er!!
(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...)

Sommarscrap
7 Juli. Kl.12–15
Museet Öjeby Kyrkstad

NorthernLightScrappers
Sommarscrap i Öjeby Kyrkstad

Sommarscrap
21 Juli. Kl.12–15
Museet Öjeby Kyrkstad

Sommarscrap
4 Aug. Kl.12–15
Museet Öjeby Kyrkstad

Carola
ordf.

NorthernLightScrappers

Scraploppis

Sommarscrap i Öjeby Kyrkstad!

29 Aug Kl. 13-15
på EFS i Piteå,
Cafédelen

NorthernLightScrappers har även denna sommar fått en särskild inbjudan att följande
Onsdagar(7/7, 21/7 & 4/8) Kl.12-15 komma och sitta och Scrappa tillsammans i Museét i Öjeby
Kyrkstad. Jättemysig miljö, roligt att träffas även sommartid för den som har möjlighet och dessutom
blir vi bjudna på både våfflor och fika! Dessa onsdagar kommer vi även att ha en Sommarutställning i
Museét i Öjeby Kyrkstad. Det blir blandade scrappade alster! Både LO, Kort och Altrat. Har Du något
Du kan tänka Dig ställa ut och/eller vill Du sitta och scrappa någon/några av dagarna så hör av Dig
till Karolina Eriksson(styrelseledamot) som är kontaktperson för det här härliga sommarevenemanget!
Maila till Karolina via anmalan@northernlightscrappers.se

SCRAPLOPPIS!!!!!
Andra roliga aktiviteter:
Miniscrapevent i Skellefteå
18/9 2010

84 medlemmar!
Så galet roligt helt enkelt!!!

Passa på att städa Scraphörnan när
det regnar någon dag i sommar och
kom sen och sälj lite scrapprylar på
vår Scraploppis den 29 augusti!
Kostnaden per bord(försäljningsplats)
är 30:- för Er medlemmar och Ni har
också förtur på anmälan(till den 14/7).
Och Ni kan natuligtvis gå ihop och
dela på ett bord om Ni vill det.
Boka plats via:
anmalan@northernlightscrappers.se

Scrapträff
30 Aug Kl. 18-22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Scraphelg
9-10 Oktober
på Margretelund,
Öjebyn
STYRELSEINFO: Nya regler gör att vi
kommer att anordna en Workshop av
något slag vid varje ”vanlig”
Scrapträff HT2010. Så nu kommer
det att finnas chans att lära sig nåt
nytt spännande inom Scrapbooking
varje gång! I linje med de
medlemsförslag vi redan fått in!!!

2010

NorthernLightScrappers
Kommer:

Månadens företag:

Scraphelg!!!
Medlemserbjudande till Er medlemmar under hela sommaren 2010:

20% Rabatt
På

Vi anordnar en
HELMYSIG Scraphelg,
den 9-10 Oktober! Så
boka in den helgen
redan nu! Ni medlemmar
betalar bara halva priset
och så har Ni förtur på
anmälan(till den 21 juni)!

Knappar och band.

Anmäl er till:
anmalan@northernlightscrappers.se

Gäller Maj, Juni & Juli, på ord.priser

VÄLKOMNA!!!

Storgatan 74

Workshop Scrapträff 30/8:

0911-149 50

Minialbum!

info@symatextil.com

INFO FRÅN STYRELSEN:
Under styrelsemötet maj månad gick vi i
styrelsen igenom alla fina förslag vi fått in
från Er medlemmar! Och vi ska verkligen
försöka infria dem eftersom! Därför
beslutades bl.a. att bilda olika ”arbetsområdesgrupper” i vår förening. Med en
kontaktperson i varje grupp. Några
grupper har redan bildats:
Grupp
Kontaktperson
Scraploppis
Jennie Persson
Sommarscrap
Karolina Eriksson
Flygblad
Catarina Öhlund
Vi ska igång med en till grupp nu, en
Fikagrupp till våra ordinarie Scrapträffar.
Så vi har en fikasort per Scrapträff att
sälja/köpa. Vill Du ingå i den gruppen och
ställa upp och baka en fikasort någon gång
så hör av Dig till vår kontaktmail:
kontakt@northernlightscrappers.se
Vi i styrelsen vill även passa på att rikta ett
STORT, STORT TACK !!!!!! till Alla Er
Underbara Medlemmar som redan, på ett
eller annat sätt, ställt Upp så Fint för vår
Härliga Förening!

Det värmer så!!!!!

Vinnare April
MånadsTävling:

Victoria!
Styrelsens
motivering:

Vinnare Mars MånadsTävling:

Anneth!
Styrelsens motivering:
En härligt tuff och rå LO, med mycket värme i
ändå, och dekorationerna på rätta stället!
Dessutom fin kontrast i LO:n. Superläcker
layout i coola färger och med coola detaljer.
Vackert dekorerad Lo med massvis av härliga
& snygga detaljer. Man kan tydligt se att
inspirationen och upplägget är hämtat från
ScrapLiften.

STORT GRATTIS till dig Anneth!

En söt ask med
snygga och
annorlunda
dekorationer som
lyfter asken.
Finstämnda
färger i gult, grönt
och vitt med
kvistarna som
pricken över i:t.
En annorlunda,
rolig och snygg
förpackning av
påskgodiset.

STORT
GRATTIS till
Dig Victoria!

Vill Du delta tar Du med Dig:
4 cardstock, 4-5 mönsterpapper,
band att knyta ihop albumet
med,dubbelhäftande tejp, sax,
något att biga med och foton
eller annat dekorationsmaterial.

Vi ses!

Nu finns NorthernLightScrappers
även på Facebook.

Ytterligare info från Styrelsen:

MånadensTävling tar ny form!

Reglerna för MånadensTävling har omarbetats. Det är
bl.a. därför tävlingen gör ett sommaruppehåll. En Jurygrupp till MånadensTävling ska tillsättas. Mer info om
detta kommer att sändas ut till Er medlemmar inom kort.

