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Mot ljusare tider!

Aktuellt just nu …

Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i
Vid köp över 150:- och uppvisande av ert medlemskort har vi en hemlig
DagarnaNorthernLightScrappers!
blir längre och längre, ljuset
vänder sakta tillbaka
present till er!!

görper
detsamma.
(Gälleroch
vid scraplusten
ett köptillfälle
mässdag...)

En ny ”termin” i föreningen har startat och det gjorde vi
med ett välbesökt kombinerat
Årsmöte/föreningsträff/Workshop.

Scrapträff

21 Februari 2013
18.00–22.00
EFS Piteå (Café-delen)

Våren bjuder på många spännande träffar som jag ser

DEMO

fram emot och vi kommer även i vår att hålla en av våra
träffar ute i en av byarna. Varför inte passa på att bjuda
med dig en kompis gratis en gång. De får då en chans att
se vad vi är och vad vi gör.

Monika Lindberg visar hur du använder och målar
med Distress Markerspennor.
”Tim Holtz Distress Markers. Vattenbaserad ink
för färgläggning, journaling, stämpling mm. Pennan
har två olika uddar. Med detaljudden kan du skriva
och rita, med penseltippen kan du färglägga motiv,
skugga med, färglägga direkt på stämplar mm. Den
är syrafri och finns i 37 färger.”

Varmt välkomna till en spännande vår!
Jennie
Suppleant

”MINILOPPIS”
Tävling

Ni har väl inte missat att vi har en grupp
på facebook?
Där tipsar vi varandra om fynd man kan
göra, olika tävlingar, hemsidor mm mm.
Undrar du något kan du också ställa din
fråga här.

Vi kör även den populära varianten av loppis där
du själv ansvarar för dina grejor vid ditt bord.
OBS! Denna loppis är bara för våra medlemmar.

Sen får du inte glömma att besöka vår

blogg:

http://northernlightscrappers.word
press.com
och hemsida
http://www.northernlightscrapper
s.se/

Medlemskortet
Har du betalat avgiften men ännu inte fått ditt märke? Ta
ditt kort med dig till månadsträffen så får du det där!
Välkommen
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Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 2013:
Nettans scrapbooking4you - 10% rabatt på köp i webbshopen. Detta kan inte kombineras med
andra erbjudanden. OBS! Gäller endast i webbshopen. Uppge koden NLS och ert
medlemsnummer i meddelanderutan så får ni er rabatt avdragen i efterhand.
http://scrapbooking4you.se

Kontorsteknik Älvsbyn och Kontorsbolaget Piteå -10% rabatt på scrapsortimentet vid
uppvisande av giltig medlemskort. Samla12 stämplar och få 100:-- ‐ rabatt

Colorama Piteå - 15% på samtliga lagerförda tapeter, mattor, Färg samt verktyg. 10% på

beställningsvaror av ovanstående vid uppvisande av medlemskortet innan köp. Undantag är trä‐
och laminatgolv samt redan nedsatta varor eller överenskomna nettopriser. Gäller vid uppvisande
av giltigt medlemskort och vid kontant eller kortbetalning.

Scrap-Ateljén - 10% på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via webshopen
(http://www.scrap-‐ateljen.se/)

Scraphuset – Fri frakt vid order över 300:- Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via Webshopen (http://scraphuset.se/)
Vill ditt företag synas här med erbjudanden till våra medlemmar kontakta oss via mail:
kontakt@northernlightscrappers.se

Kommande
Scrapträff
Mars
Ute i en av byarna
Workshop
Catharina visar hur du gör en
påsktupp. Mer info kommer i
nästa månadsbrev.

