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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...)  

 

 

Spänningen är olidlig!!!! 

Nu har vi några ynka dagar kvar så är den här…..Helgen med stort H! 

Scrapmässan är nu äntligen här och jag hoppas vi ses någon av dagarna. Som vi sett på 

förhandstittarna via FB så är det många bra demos och workshops som kommer att presenteras 

under helgen. Dessutom kommer det ju en massa butiker som säkert har en mycket spännande att 

erbjuda.   Här ska handlas och bunkras för vintern då jag  just nu i skrivande stund sitter i en bil 

mellan Piteå och Uppsala. Förundras över skiftningarna i naturen för varje Mil och ser 

scrappvänliga motiv överallt…….ÅÅHHH vad jag vill hem till mitt pysselrum. 

Som det sagts tidigare…(tjatar,tjatar ja jag vet)….kan du hjälpa till en stund fre från 17 och sön efter 

mässans slut, tveka inte att komma.  

Jennie 
suppleant 

NorthernLightScrappers 

 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 
23 oktober 2012 

18.00-22.00 
EFS Piteå Cafédelen 

Scrapmässa 
6-7 Oktober 2012 

Nolia City Konferens 

Välkomna till 

NorthernLightScrap 2012 
Scrapbookingmässa i Piteå 

 
Nolia City Konferens, lokal: Hemlunda 

 
 

Mässans öppettider: 
Lördag: 6/10 kl.10.00-19.00 
Söndag: 7/10 kl. 10.00-16.00 

 
Inträde: 

Medlem (i NLS &, Pysslarna): 20:- 
Ej medlem: 30:- 

Har du en bokad plats till scrapträffen 
samma helg ingår inträdet. 

----------------------------------------- 
 

Skapa ditt eget bakgrundpapper 
           Scrapträff 23 Oktober 
 
Här får du chansen att bli inspirerad och lära 

dig olika tekniker. 
 

Stina visar hur du kan skapa egna bakgrunder 
med färger, medium och mister.  

 

 

 

 



2012 Nyhetsbrev No:8 Oktober 

 NorthernLightScrappers 

 

 

 

 

UTSTÄLLNING PITEÅ  BIBLIOTEK 1-31/10 
 

Föreningen har fått möjlighet att visa upp sig genom att ha en utställning på 
biblioteket.  
 

 

så……. 
Varför inte göra ett besök någon av dessa dagar och beundra alla alster som 
ställts ut. Bjud med någon du vet kanske skulle vara intresserad av att börja 
med vår hobby eller som du vet ”smygpysslar” i hemmet. Kanske de blir sugna 
att gå med i vår förening där man verkligen kan få hjälp och inspiration i alla 
möjliga tekniker. 

Välkomna! 
 

Förmåner ÅRET UT: 

Kontorsteknik Älvsbyn och 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 - Välj 4 magnoliastämplar 
.Betala för 3. Skriv NLS + ditt 
Medlemsnummer i meddelanderutan när 
du beställer via 
Webshopen(http://scraphuset.se/) 

Kommande … 

Scrapträff 
23 oktober 2012 

18.00-22.00 
EFS Piteå (Café-delen)                  

Scrapträff 
14 November 2012 

18.00-22.00 
EFS Piteå (Café-delen)                   

Julmys 
December  

15.00-22.00 
Storstrand Öjebyn 

En helkväll med julbord, surr, en 
massa Scrap och en hemlig gäst.  
Scrap-Ateljén kommer med sin 

butik och håller i en workshop 

med minialbum. Inbjudan 

kommer inom kort. 

PGA lågt intresse att hjälpa till i fikagruppen har styrelsen 

beslutat att den läggs på is. 

From 1:a föreningsträffen nu i höst kommer NLS att bjuda på 

kaffe och the på träffarna. Övrig dryck och fikabröd får man 

själv ta med sig. Så även om du vill ha mjölk till ditt kaffe eller 

the. 

Vi gör en utvärdering av detta på Årsmötet 

http://ztinaspysselvra.files.wordpress.com/2012/06/dsc_0439.jpg

