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Aktuellt just nu …

Vintertid

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
Nu är vintern
härtillpå
riktigt då vi har ställt om klockorna till vintertid. Vi har alla
present
er!!

(Gäller
ett2 köptillfälle
perdagar
mässdag...)
hunnit
landa vid
efter
helt underbara
med NLS Mässa/scrapträff.
Många skratt, inspirerande demos och suveräna utmaningar hann vi med. Sen
får vi inte glömma Butikerna med deras superba utbud som gav oss möjlighet
att bunkra inför vinterns träffar.

Scrapträff

Scrapträff
14 November 2012
18.00-22.00
EFS Piteå (Café-delen)

TUSEN TUSEN TACK till ER alla som på något sätt hjälpt till att göra

denna mässa till en helg fylld med glädje och inspiration, både till dig som
deltagit på scrapträffen, besökte mässan och hjälpte till på olika arbetspass!!
Ett EXTRA STORT tack vill vi ge till alla er som hjälpte till att ställa i ordning
under fredagen och städa på söndagen! Ni är guld värda!

Styrelsen

Tävling

Tävlingaktiviteter är i full
Planeringen för vårens
gång hos styrelsen.
Roliga och intressanta föreningsträffar,
småtävlingar och tematräff!
Så till tävlingen……..
Till Tematräffen skulle vi vilja ha in
förslag på olika workshops. Vad skulle ni
vilja pröva på eller fördjupa er i? Lätt,
medel, svårt spelar ingen roll. Skicka ditt
förslag till
bidrag@northernlightscrappers.se
Senast 30/11
Enväldig ”jury” är styrelsen och utvalt
förslag vinner ett litet pris.
De förslag som inte blir utvalt till
tematräffen kan komma att användas till
workshops/demos på våra
föreningsträffar.
Så gnugga nu ”geniknölarna” och skicka
in ditt bidrag.

Julmys
2 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. Anmälan via
hemsidan

Vintern är en tid en del älskar, en del hatar och sen finns det de som är mitt
emellan. Försöker själv hitta ljusglimtarna och detta kort i bandanateknik
gör mig glad Hittade även denna dikt på nätet av en kille som heter Viggo
som verkar vara en positiv filur.
”Vintern är bra att äta isglass. Ni kanske tycker det är konstigt men tyck
som jag. En anledning är att glassen inte smälter.”
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Julavslutning
Datum: Söndag 2 December
Plats: Storstrand, Öjebyn (nya delen)
Tid: 15.00-22.00
Butik: Scrap-Ateljén
Pris: 50kr
Kit till minialbum: 100kr
NorthernLightScrappers hälsar Dig varmt välkommen till årets Julavslutning, som även i år kommer att hållas på EFS Storstrand i
Öjebyn. Under kvällen kommer Carina på Scrap-Ateljén att hålla i en workshop med ett jättefint minialbum. kit till detta album kan
du beställa och kommer att finnas i två olika varianter för endast 100:- ett med jultema och ett utan. Vilket kit Du vill ha väljer Du på
plats. OBS! Det finns begränsat antal kit av varje sort så först till kvarn gäller den 2 december.
Till workshopen behöver du ha med dig: Skärmaskin, lim, tejp, chalk, håltång, bigarblad, edgeshaper, linjal, blyertspenna. Vill Du
inte delta i denna Workshop kan Du sitta och scrappa Ditt eget. Scrap-Ateljén kommer att ta med delar av sin butik. Det går även
bra att göra förhandsbeställningar hos Scrap-Ateljén.
Under eftermiddagen kommer vi att äta en härlig jultallrik tillsammans. Efter Workshopen fortsätter vi kvällen med att ha trevligt,
mysa, surra och äta lite ”smått & gott” tillsammans. Om vi varit riktigt snälla i år kommer kanske även en hemlig gäst och knackar
på!! Och om Vi har tur så finns det kanske något roligt och pyssligt där i säcken, till Dig som är gäst vid Julbordet.

Denna Julavslutning är bara för Dig som är medlem i NorthernLightScrappers
ANMÄLAN
Anmälan görs via vår hemsida: http://northernlightscrappers.se/index.html
senast den 15 Nov.
OBS: Anmälan KRÄVS och är bindande (inga pengar betalas tillbaka vid förhinder)
BOENDE
På Storstrand finns även möjlighet till övernattning. Om Du vill övernatta, tag
själv kontakt med Storstrand genom att ringa 0911-60147
Vi hoppas på en helmysig dag tillsammans med mycket scrap och en massa
härlig julstämning.

Varmt Välkomna!
Styrelsen
NorthernLightScrappers

Förmåner ÅRET UT:
Scraphuset
Välj 4 magnoliastämplar .Betala för 3. Skriv NLS + ditt Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer i Webshopen (http://scraphuset.se/)
Scrap-Ateljén
10% på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via webshopen (http://www.scrap--‐ateljen.se/)
Kontorsteknik Älvsbyn och KontorsbolagetPiteå
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.

