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NorthernLightScrappers
Jag börjar få julstämning!

Våra Träffar…

Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i
Första
julsakerna börjar vara
nu och
har fått riktig
NorthernLightScrappers!
Vid scrappade
köp över 150:ochjag
uppvisande
av ert medlemskort har vi en hemlig
julstämning!
Kommer
present till
er!! det nu bara ett kritvitt tunt täcke på marken så blir
(Gäller vid
köptillfälle
per erkänna
mässdag...)
stämningen
påett
topp!
Måste oxå
att vår Julkalender-Swap med
inslagning av små, söta paket, starkt bidrar till stämningen. Och när jag
Tisdag 10 Nov.

Scrapträff

tänker på vår julavslutning: Julmys med NorthernLightScrappers, så

Kl.18–22 på EFS i Piteå, Cafédelen

längtar jag bara ännu mer. Missa inte att läsa infon om den mysiga träffen!

Carola

Julmys

ordf.

med

NorthernLightScrappers

NorthernLightScrappers
Styrelsens
Motivering:

Otroligt läcker och nästan
trolsk layout där hon
lyckats skapa både mystik
och glamour. LO:n är även
vacker och stilfull med ett
kreativt och inspirerande
egendesignat papper.
Mycket effektfull
bearbetning av cardstocken
och det arbetade fotot blir
nästan ett med
bakgrunden. Fantastisk!

Lördag 12 Dec
Kl.14–ca 22 på EFS i Piteå,
Cafédelen

Andra roliga aktiviteter:

Pyssla och Må Bra
Med Scrapbooking och SPA

14 November
SEGRARE Augusti Månads Tävling:
Stort G R A T T I S till: Milou Claeson!

Inspiration /Tävling:
Denna gång ska ni inspireras av temat "Mitt liv i siffor"! Man får välja om
man vill göra en LO, ett kort eller altra något. Tolka fritt helt enkelt!!!

Ert bidrag mailar Ni senast 30 Nov. till: bidrag@northernlightscrappers.se

Scraphelg

14-15 November
Arr. Pysslarna
Scrap/Pyssel Helg

28-29 November
Scrapkurs med Pysselgumman
Café och Middag

Arr. Scrapateljen

Just nu är vi:
Så fantastiskt!!!

15 November
så har jag 12 plaster hemma hos mig
som jag gärna låter er använda.

Arr. NettansScrapbooking4ou

Inspireras av Stinas utmaning för November månad:

63 medlemmar

Vill Ni från norr pyssla även på sön

Kontakta oss:
kontakt@northernlightscrapppers.se

Scrapeventet

6-7 Februari 2010
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NorthernLightScrappers
Månadens företag:

Lite mer om:

Julmys
med

NorthernLightScrappers

Butiken startades nov 2007. Vi har en webshop & en butik hemma. Jag som äger
Nettans heter Anette Johansson & bor tillsammans med min familj i Vännäs. Vi
ordnar pysselträffar både i hemmet & ute i lokaler, vi håller kurser & åker runt
med vår butik på pysselträffar & mässor i hela Sverige. Vårt mål med Nettans är
att bygga upp en scrapbookingbutik med ett lite annorlunda sortiment till
mycket bra priser. Och vi har snabba leveranser till Er kunder. Vi har även en
populär blogg som redan haft över 100 000 besökare. Vi hoppas att Du ska
finna inspiration där & gärna delta i våra tävlingar där Du kan vinna fina priser.

Vi startar Kl.14‐18 med en
Workshop tills. m Carina
Burström. Där får vi tillverka
ett riktigt fint Julalbum!
Design: Carina Burström.
Kl.18‐ca22 fortsätter vi sen
med att ha trevligt till‐
sammans & äta ett riktigt
gott Julbord! Och har vi varit
riktigt snälla så kommer
kanske Tomten på besök!

Öppettider i butiken är i dagsläget tis & tors 17-20 & övrig tid enligt ök.

Bli medlem:

Vårt erbjudande till Er medlemmar, november:
20% på hela sortimentet, gäller allt utom maskiner
som cuttlebug,epi6, bind-it-all och sådana.

blimedlem@northernlightscrappers.se

Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort i butiken. I vår Webshop skriver
Ni i meddelanderutan Ert medlemsnummer, så drar vi av rabatten på Er beställning.

Nettans Scrapbooking4you
Tallvägen 4
911 34 Vännäs
0935-12487

e-post: nettan@scrapbooking4you.se
webshop: www.scrapbooking4you.se
blogg: http://nettantrollet.wordpress.com/

Maila till:
Man får då ett svarsmail
där det står hur man gör
för att bli medlem.
Det går också att betala
medl.avg. kontant på
någon av våra scrapträffar.

Forumskola:
Hur ser jag vilka nya inlägg som gjorts sedan mitt senaste besök?
1. För att kunna se de nya inläggen måste du alltid logga in först.
2. Du kan antingen se de nya inläggen genom att titta på sidan av kategorierna. Vid nya inlägg kommer den gröna
pricken framför kategorierna att lysa extra grönt. När Du klickar på kategorin ser Du vilket inlägg som är nytt
genom att det lyser gult bredvid rubriken.
3. Ett annat alternativ är att klicka på ”Nya inlägg sedan ditt senaste besök” som ligger till höger på sidan. Då visas en
lista med de kategorier som innehåller nya inlägg.
Vill du få ett mail när någon svarat på din tråd?
1. Gå in på din ”Profil” som finns i mitten av den gröna listen under loggan.
2. Gå ner till alternativet ”Underrätta mig alltid via e‐post vid svar.” Klicka på Ja.

