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Jag vill börja det här 1:a nyhetsbrevet med att hälsa Er alla 

Riktigt Varmt Välkomna till vår nystartade, 12 mars 2009, 
förening:  NorthernLightScrappers ! 

Det känns så roligt att äntligen vara igång! Jag ser verkligen 
fram emot det här 1:a spännande året med föreningen & alla de 
roliga aktiviteter vi har planerat in. 

Och jag hoppas att Ni också blivit smittade av samma entusiasm 
och förväntning som jag. För då kommer vi verkligen att få ett 
riktigt trevligt ScrapÅr tillsammans! 

 

Carola 

Ordf. 

NorthernLightScrappers 

Våra Träffar… 

är själva kärnan i 

föreningen. Här får alla 

vi som är intresserade 

av scrapbooking och 

kortmakeri träffas, bli 

inspirerade av varandra 

och utbyta olika tips och 

erfarenheter! 

Träffarna är självklart 

gratis för våra 

medlemmar! Man tar 

med eget fika & vi 

hjälps alla åt att städa 

undan efter oss. 

Så Varmt Välkomna på: 

 

 

 

Scrapträff 

23 April    Kl.18–22 

Kyrkcenter i Piteå 

Scrapträff 

28 Maj     Kl.18–22 

Kyrkcenter i Piteå 
 

Scrapträff 

26 Mars    Kl.18-22 

EFS i Piteå 

(cafédelen) 

 

 

Andra roliga aktiviteter: 
 
 

Pysselmässan i Luleå 4-5 

April  

Arr: Pysslarna 

 

Mässa & Pysselträff i Umeå 
2-3 Maj 

Arr: NettansScrapbooking4you 

Vi är redan: 
18 medlemmar 

ROLIGT!!! 

Kontakta oss. 

kontakt@northernlightscrappers.se 
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Månadens företag: 

 
Pysselbutik mitt i Piteå, på Storgatan 69, med stort utbud av scrapbookingmaterial. Butiken är 

en av de största åf för Panduro Hobby i Sverige. RIMA är även åf för Slöjddetaljer. 

Öppettider: 
Mån – Fre 10-18 

Lör 10-13 
Tel. 0911-915 55 

 

Månadens erbjudande från   

till Er medlemmar: 
Mot uppvisande av Ert medlemskort lämnar   

 10 % rabatt på allt i affären under april 2009. 

 

 

 

Kommer: 

 Föreningens 

Hemsida , Blogg 

och Forum.  

 Tematräff!  

Inbjuden 

föreläsare 

håller workshop 

under våren. 

 Scraploppis! 

Sälj / Köp 

scrapgrejor på 

vår loppis till 

hösten. 

Bli medlem: 

Man kan maila till: 

blimedlem@northern 

lightscrappers.se 

Man  får då ett  

svarsmail där det står 

hur man blir  medlem. 

Det går också att 

betala medl.avg. 

(200:- för 2009) 

kontant på någon av 

våra scrapträffar. 

 

 

 

Inspiration /Tävling 

 Inspireras av Keytans 

superfina skiss! Vill Ni 

vara med i vår tävling för 

april: Gör en LO utifrån 

skissen, mailar Ni senast 

30/4 bidragen till: 

bidrag@northernlightscrappers.se 

 Efter omröstning utses 

en vinnare, som 

presenteras i nyhetsbrev 

& på vår blogg.  

 

mailto:bidrag@northernlightscrappers.se

