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 till er!! 
vid ett köptillfälle per mässdag...)

Nysnö, 1 Dec & Julstämning! 
då snön & med den, den efterlängtade Julstämningen! Att jag är
lkalenderSwap bidrar förstås också en hel del & är barnsligt 
! Ett litet paket med scrapsaker per dag ända fram till Julafton. 
mm… När vi sen har vår julavslutning: Julmys med 

ghtScrappers kommer stämningen absolut att vara på topp. 

l jag bar önska Er alla en riktigt: God jul & Gott Nytt År

Carola  
ordf.  
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Kl.14-18 

K
4.00 med en

um som Cari

pp med - Ett

ar vara klädd

finns d
de till alla medlemmar i 
lemskort har vi en hemlig 

Våra Träffar… 

Julmys 
med 

NorthernLightScrappers
12 Dec Kl. 14‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 

  
Inspiration /Tävling: 
 Inspireras av Jessicas utmaning 
för December månad: 

Scrappa ett Julkort med 
annorlunda vikning! 
 

Ert bidrag mailar Ni senast 31 Okt. till:
bidrag@northernlightscrappers.se 
v

b

D

SEGRARE November 
MånadsTävling:  

 

Stort G R A T T I S till 
Brittmari Norenheim! 

 

Styrelsens Motivering:  
 

En jättesnygg, stilren och praktisk 

servettväska med fina fack för 

ärmeljus. Fyndig, inspirerande och 

rolig idé där de två blommorna vid 

andets fäste och spetsen på bandet 

blir mycket snygga dekorationer. 
 

Julmys med NorthernLightScrappers! 
Julalbum – Workshop med Carina Burström Design: Carina Burström  

l.18-22(ca) Julbord! & Besök av ”hemlig” gäst! 
 härlig Workshop tillsammans med Carina Burström, Scrapateljen. På workshopen tillverkar vi ett 

na själv designat. Efter workshopen fortsätter vi kvällen med att ha trevligt och äta tillsammans. Då 

 riktigt gott Julbord! Har vi varit riktigt snälla i år, får vi dessutom kanske besök av en hemlig gäst

 i rött och vitt, har långt vitt skägg och bär nästan alltid omkring på en säck.)Och har vi riktigt tur så 

et kanske nåt roligt och pyssligt där i säcken, till Dig som är gäst vid Julbordet! 

Denna Julavslutning är bara för Er medlemmar!  
Varmt Välkomna!  

Styrelsen 

NorthernLightScrappers 
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essutom en fin present att ge bort . 
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 Månadens företag: 

 

 
 

Pion Design är en alldeles nyöppnad butik. Utbudet av material är dock redan 
stort. Pion Design är specialiserat på scrapbookingprodukter från Kaiserscraft. 

Många andra märken finns också i butiken, t ex Graphic 45 och 
D-ring album från American Crafts i flera utföranden. 

Pion Design hittar du på Odlingsvägen 11 hemma hos oss i Södra Sunderbyn. 
Jag har öppet onsdagar kl 12-16 samt 17-19. Övriga dagar har jag öppet enligt 

överenskommelse med mottot att är jag hemma är ni alltid välkomna! 

 Nätbutiken finns på www.piondesign.se  
E-post: jenny@piondesign.se 

Telefon: 070-2732300 

Varmt välkommen, 
Jenny Erickson  

 

Erbjudande till Er medlemmar, December:  
10% på lagerförda varor.  

 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort i butiken eller ange rabattkod 
NLS09 i nätbutiken samt medlemsnummer i meddelanderutan! 

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.
Just nu 
är vi: 

65  
 

medlemmar! 

Så mysigt!!! 

Andra roliga aktiviteter:  
Pysslarnas Scrapträff 

6/12 
  

Scrapeventet 
6-7 Februari 2010 

 Arr. Abf Skellefteå 
 

Kommer: 

• Scrapträffar! 

• Scraploppis! 

• Scrapcafé! 

• Utställning! 

• Tematräffar! 

• Scrapmässa! 

• med mera... 

Kontorsteknik i Älvsbyn hälsar: 

Vi har öppet alla lördagar fram till jul,! 
 kl.10-14. 
 
Dessutom firar vi denna vecka: 
 

10-års jubileum 
 

med 10% rabatt på hela sortimentet! 
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