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Våra Träffar… 

Scraphelg 
3‐4 oktober på Royal i Rosvik 

lördag 10‐24, söndag 9‐16  

Fullbokat!!! 
 

Scrapträff 
19 Okt Kl.18–22 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 
  

Scrapträff 
9 Nov Kl.18–22 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 
Andra roliga aktiviteter:  
Hantverksmässan på Arcus 

30/10 – 1/11 
Vi 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...) 

Hälsn. Kontorsteknik 
 

Scrap/Pyssel Helg 
28-29 November 

Örvikens FolketsHus 
Scrapkurs med Pysselgumman 

Café och Middag 
Arr. Scrapateljen 

 
Scrapeventet 

6-7 Februari 2010 
 Arr. Abf Skellefteå 

 

Just nu är vi: 

50 medlemmar 

ärligt,Härligt!!!
Inspiration /Tävling: 
 Inspireras av Keytans utmaning 
för Oktober månad: 

Altra vad Du vill i färgerna 
orange & svart. Det får 
förekomma andra färger, 
men orange och svart ska 
vara huvudfärgerna. 
 

Ert bidrag mailar Ni senast 31 Okt. till:
bidrag@northernlightscrappers.se 
SEGRARE Augusti Månads 
Tävling:  

 

Stort G R A T T I S till 
Karolina Eriksson! 

 

Styrelsens Motivering:  
Harmoniskt, Kreativt och 

Fantasifullt. Annorlunda & rolig 
tolkning av ett mycket nyttigt 

recept! Upplägget är mycket vackert
& stilfullt. Dekorationerna och 

Rubriken gör att receptet verkligen 
hamnar i fokus. 
Andra roliga aktiviteter forts.  

 Pyssla och Må Bra 
Med Scrapbooking och SPA  

14 November 
m ni kommer några uppifrån  norr och vill 

yssla även på söndag 15 November, så 
har jag 12 plaster hemma hos mig som 

jag gärna låter er använda så ni inte 
behöver åka så långt för bara en dag.  

Det är inte jättestora pysselplatser, men 
ack så mysigt  

Arr. NettansScrapbooking4ou 
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 Månadens företag: 

 
 

Mig hittar ni på Vindstigen 12 i Skellefteå. Det är en liten butik, med stort  
innehåll. Företaget startade våren 2008, men intresset för scrapbooking börjar  
vara gammalt. Jag försälskade mig i denna underbara hobby redan 1998 i USA. 

  

Öppettider:de brukar jag kalla flexibla, för att det skall låta bra, men det  
innebär egentligen att det är öppet när jag är hemma, vilket jag oftast är.  

Ring bara innan, 070-209 95 99 
Eller maila, karin_bm@telia.com 

  

Erbjudande till Er medlemmar, oktober:  
10 mönstrade papper + 10 cardock (20 papper) för 100 kr 

Det är alltid 10 % (på redan bra priser) till långväga gäster  
 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort! 

Bli medlem: Maila till: 
blimedlem@northernlightscrappers.seMan får då ett  svarsmaidär det står hur man gör . Det går också att betala medl.avg. kontant på 

l 
för att bli  medlem

någon av våra scrapträffar.

 
 

Forumskola: På forumet kan man skriva Personliga 
Meddelanden (PM) till varandra. Det fungerar ungefär som ett 
mejl och bara den man skickar till kan läsa meddelandet. 
 

Hur gör jag för att skicka ett PM till någon? 
1. Under NorthernLightScrappers logga finns en grön 

list där det står ”Medlemslista”. Klicka där. Nu får du 
upp alla medlemmar som finns på forumet. 

2. Framför varje användarnamn finns en grön ruta där 
det står ”PM”. Välj vilken medlem du vill skriva till 
och klicka på rutan ”PM” till vänster om namnet. 

3. Skriv in en rubrik och sedan ditt meddelande i den 
stora rutan. 

4. Klicka på ”skicka”. 
 

Hur vet jag om jag fått ett PM av någon? 
• På den gröna listen kommer det i så fall att stå ”Du 

har ett nytt meddelande”. Klicka där. 
• De meddelanden som ej är lästa har en grön och gul 

cirkel framför sig. 
Om du i din profil valt att du vill ha underrättelse när någon 
skickat dig ett PM så skickas ett meddelande om detta till din 
mejl. I mejlet finns även en direktlänk till PM:et.  

Kommer: 

• Julavslutning! 
En riktigt rolig, 

pysslig, mysig & 

god Julavslutning 

den 12 December. 

Boka in det datumet
Samar bete med Pysslarna. 
Vi har inlett ett samarbete med Pysslarna. Det känns 
verkligen roligt! Samarbetet  innebär bl.a. att Vi bjuder in
Pysslarnas medlemmar till våra Scrapträffar och De bjuder
in oss till sina. Medlemspriser och regler för respektive 
förening och träffar gäller. Till vår Scraphelg i Rosvik 3-4 
Okt. har vi bjudit in Pysslarna. Och de kommer att bjuda 
in oss till en Scraphelg under våren. Pysslarnas planerade 
träffar finns även inlagda i vår Kalender på Hemsidan.  
Forumtävling!!!! 
Under veckorna 41-44 kommer vi att anordna en 
tävling inne på forumet med ett fint pris sponsrat 
av Scrap-Ateljén. Tävlingen är endast till f
NorthernLightScrappers medlemmar. Så skynda Dig in 
på forumet och registrera Dig redan idag! Mer info 
kommer inom kort på vår blogg och i forumet. 

ör 
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