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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...)

 

Tävling 

 

Sommartid 

Så har vi ställt om klockorna igen till sommartid.  

Påsken har passerat med välbehövlig vila, god mat, besök 

av påskharen och många sköna, soliga dagar. På mitt 

påskbord har tuppen vi gjorde på den välbesökta träffen i 

Bergsviken tronat. Tack Catarina för den workshopen, jag 

ser fram emot scrapträffen då du ska visa Rocking Card 

 

Innan sommaren har vi kvar 2 träffar. 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. 

 
Jennie 
Suppleant 

 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 
 

24 April 2013 

18.00–22.00 

EFS Piteå (Café-delen)    

 

 

Workshop 
Catarina visar hur du gör ett Rocking Card. 

 

 
 

Hur vet Du att Du är en scrapnörd???? 
Jo, när Du.... 

(hämtat från NLS forum och nätet) 

* på festen upptäcker att Du har gula små fyrkanter i 
håret! (Efter alla 3D-kuddar Du just använt till Grattis-
kortet.) 

*smugglar med scrapbooking-grejorna till stugan i 
fjällen. (Trots att Du lovat att bara vara ledig & vara ute 
och ha friluftsliv.) Men det kan ju faktiskt bli snöstorm 
oxå, eller hur..... 

*Dina barn ropar på dig när de städar sitt rum och du 
inser att du lyckats "hjärntvätta" dem för:  

-Här mamma den kan du nog använda då du scrappar! 
 
*har femtioelva nyanser av "grön" promarker och man 
beställer en till för att de andra nyanserna inte passar. 
(och "råkar" beställa andra scrapsaker för 500:- 
samtidigt av bara en händelse)  

* tänker på scrapbooking varje gång man kör över 
ALTERälven. 

*jagar runt på loppisar efter grejer till scrap..... 

* Klipper av band på kompisarnas kläder.... med eller 
utan lov.... 

Forts….. 

* snott bords dekorationer ,vackra band och kristaller i 

plast på en fest på en resturang  

* mer än en gång stoppat servetten i väskan och torkat mig 

på brallorna  

*går med blicken sökande på gatan till jobbet och kollar 

efter rostiga mutter brickor till Mixed media  

*har mer än engång haft glitter stickels på tuttarna efter 

bara ska fixa till något på väg till duschen 

*När sambon/maken shoppat så ber du om pris lapparna... 

han är vansinnig tills han fattar att du inte bryr dig om vad 

grejerna kostade utan vill ha taggarna. 

*måste kolla forum/bloggar/Pinterest varje dag.... 
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Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 2013: 
 

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 
 
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 

 

 

Kommande…..  

Scrapträff                                                       

16 Maj 

Demo 

Stina visar Bandanatekniken.  

Juni Juli 

Sommarlov 

Augusti 

Scraploppis 

http://www.scrap--‐ateljen.se/
http://scraphuset.se/
mailto:kontakt@northernlightscrappers.se

