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BLOGGPOSTER
Dato:  29.08.2017
 
Første Magasin vi l  inneholde en
spennende bi ldeguide t i l  Portåsen,
hvor Skr ivelystleiren har vært de
siste årene!
For å abonnere send en Mail  t i l
skr ivetreff@gmail .com merker med
"Abonnere på skr ivelyst" ,  navnet ditt
og om du har vært på treffet  før ,  så
vi  sender deg første magasin!
Leirutgaven 2017 sendes ut t i l  al le
som abonnerer før  1 .  Desember

Bildeguide t i l  Portåsen

Dato:  03.09.2017
 
Vinneren av sommerkonkurransen
ble Helle Langmoen! Teksten
hennes kan du lese i  det nye
Magasinet .
For å abonnere send en Mail  t i l
skr ivetreff@gmail .com merker med
"Abonnere på skr ivelyst" ,  navnet ditt
og om du har vært på treffet  før ,  så
vi  sender deg første magasin!
Leirutgaven 2017 sendes ut t i l  al le
som abonnerer før  1 .  Desember

Vinner av Sommerkonkurransen



Dato:  29.09.2017
 
Det al ler  første Skr ivelystMagasinet er  endel ig ute!
For å abonnere send en Mail  t i l  skr ivetreff@gmail .com merker med
"Abonnere på skr ivelyst" ,  navnet ditt  og om du har vært på treffet  før ,  så vi
sender deg første magasin!  Leirutgaven 2017 sendes ut t i l  al le som
abonnerer før  1 .  Desember

Skrivelystmagasinet nr 1

Dato:  23 .10.2017
 
Vi  er  så heldige at  Jul ie Ei lén Sandsnes skal  skr ive bokt ips t i l
Skr ivelystmagasinets desemberutgave!  Vi  gleder oss masse t i l  å  se hva slags
t ips hun gir ,  i  mellomtiden kan dere s jekke ut bloggen hennes her
https://overtenking.net/
For å abonnere send en Mail  t i l  skr ivetreff@gmail .com merker med
"Abonnere på skr ivelyst" ,  navnet ditt  og om du har vært på treffet  før ,  så vi
sender deg første magasin!  Leirutgaven 2017 sendes ut t i l  al le som
abonnerer før  1 .  Desember

Julie Eilén Sandsnes -  Boktips

Dato:  20.11 .2017
 
Lisa Skaar Næss,  som driver s iden Skr ivel isa skal  skr ive for Skr ivelyst
magasinet i  Desember!  Vi  gleder oss veldig,  og håper dere gjør det også!  I
mellomtiden kan dere se på s iden hennes http://www.skr ivel isa .no/
For å abonnere send en Mail  t i l  skr ivetreff@gmail .com merker med
"Abonnere på skr ivelyst" ,  navnet ditt  og om du har vært på treffet  før ,  så vi
sender deg første magasin!  Leirutgaven 2017 sendes ut t i l  al le som
abonnerer før  1 .  Desember

Skrivelisa!

Dato:  01 .12 .2017
 
Skr ivelystmagasinet nr  2 er  sendt ut  t i l  abonenter!
For å abonnere send en Mail  t i l  skr ivetreff@gmail .com merker med
"Abonnere på skr ivelyst" ,  og navnet ditt .  Juleutgaven 2017 sendes ut t i l  al le
som abonnerer før  1 .  Februar

Skrivelystmagasinet Nr2



Dato:  13 .12 .2017
 
Skr ivelystmagasinet søker nå skr ibenter t i l  magasinene i  2018!  Høres det
spennende ut? Her kan det være både sakprosa og skjønnl i t terært ,  ta gjerne
kontakt på mail  el ler  facebook!

Søker skribenter t i l  neste magasin!

Dato:  06.01 .2018
 
Skr ivelystmagasinet nr  3 er  i  ful l  gang og vi  gleder oss t i l  neste magasin
kommer i  Mars!  Gjør dere?

Skrivelystmagasinet nr3

Dato:  28.02.2018
 
Vi  gleder oss t i l  å  v ise dere det nyeste magasinet!  Siste s janse t i l  å  abonnere
og få juleutgaven vi l  derfor være i  dag!  Trykk på knappen under for å
abonnere!

Magasinet kommer i  morgen!

Dato:  01 .03.2018
 
Nå er Skr ivelystmagasinet nr  3 send ut ,  så al le abonnenter skal  ha fått  det i
s ine mailbokser!  Magasinet har nytt  spennende design,  med var iert  innhold!
Ikke abonnent enda? Abonner på mail !

Skrivelystmagasinet nr3 er ute!

Dato:  25.05.2018
 
Neste magasin nærmer seg med stormskritt  og neste tema vi l  være
Perspekt iv!  Vi  gleder oss og har al lerede fått  inn mange spennende tekster!

Skrivelystmagasinet nr4

Dato:  01 .06.2018
 
Skr ivelystmagasinet nr4 er endel ig ute t i l  abonnenter!

Skrivelystmagasinet nr4 er ute!



TAKK  FOR  NÅ!

Dato:  10.08.2018
 

Med sommerleiren avsluttet  for  i  år  og
opplevelsene ferskt i  minne begynner arbeidet med

magasin nr 5 .

Skrivelystmagasinet nr5

Dato:  10.10.2018
 

Skr ivelystmagasinet nr5 er endel ig ute t i l
abonnenter!  Har du ikke fått  det på mail?  Kontakt

oss på e-post

Skrivelystmagasinet nr5 er ute!

Dato:  11 .10.2018
 

Vi  må desverre meddele at  Skr ivelystmagasinet
legges på hyl la for  denne gang og at  neste

magasin,  Desembermagasinet -  v i l  bl i  det s iste i
denne omgang.  Tusen takk for fantast isk følge og
for at  v i  har fått  mul igheten t i l  å  lære så mye nytt

om oss selv og om det å lage et magasin.  Hi lsen fra
al le i  Magasin-teamet.

Skrivelystmagasinet -  Oppdatering


