Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2011
Dags för medlemsbrev nummer 2 och kallelse till vår 10:e Föreningsstämma LÖRDAGEN
DEN 9 APRIL. Denna gång hålls stämman hemma hos en av våra styrelsemedlemmar,
Weronica Löhr. Stämman inleds med ett besök på Hansers Kulturbiograf på
Kommendörsgatan 28 i Stockholm. Vi får en guidad visning av biografen och kommer att se
två stillbildsfilmer. Biografbesöket kostar 100 kr per person (besöket är sponsrat av
Miniatyrsällskapet) och är frivilligt. Stämman är gratis och man kan komma enbart på den.
För mer detaljer kring stämman se bifogad kallelse.
I medlemsbrevet finns även vårens sista aktivitet innan sommaruppehållet. Vi kommer att
göra ett studiebesök i Butiken Eskader.
Miniatyrsällskapet fick i februari en inbjudan att gratis delta på Modellexpo 08-Open2011 i
Solna den 12-13 mars. Vi erbjöds tre bord med möjlighet att både ställa ut och ha lite
demonstrationer. Ann Collin demonstrerade docktillverkning och luffarslöjd under lördagen.
Vi visade upp möbler, hus och miniatyrer vi tillverkat på våra kurser. Hus och miljöer i 1:12,
1:48 och 1:144 fanns med. Gunilla Tronje tog med sin skolsal från förra seklet samt en
kollektion blommor som fascinerade de flesta
Vi fick mängder av intresserade åskådare och massor av frågor. I övrigt ställde man ut
armémodeller (flygplan och tanks), tennsoldater och bilar i miniatyr. Ett antal handlare fanns
också med och vi hittade en hel del användbara verktyg, färger och lim. Dessutom fanns
överraskande nog miniblommor, blad och tapeter (1:48). Vi fick också tips om ett par kurser,
en i airbrushmålning samt en i att bygga landskap och träd.

Återblick till 2006 vårt 5-års jubileum
Vi ordnade 11 aktiviteter för våra medlemmar.
Aktiviteterna var:
• Visa- och berättarkväll på Lilla Skuggan - Christina Ragnö
• Göra lampor & lyktor av glas - Kia Nordström
• Påskpyssel - styrelsen o Agnes Svensson
• Bussresa till Gysinge bruksmiljö och byggnadsvårdscentrum
• Blomkurser med Anja van der Dole
• Busstur till Avesta och besök hos Marianne Ahlenius
• Nåltovning - Ann Collin
• Korsetter & höga hattar (repris) - Ingegerd Englund
• Snoddtillverkning - Marie Källberg
• Svepaskar - Lina Carlsson
• Julpyssel - styrelsen & Agnes Svensson
Dessutom fick alla medlemmar en CD fullspäckad med bilder från våra aktiviteter under åren
2001-2006

Väl mött önskar
Styrelsen

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61
Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Anna Werner 08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020
Agneta Wallers (webbmaster) 08-647 16 04
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se Pg 407 12 52-3

Dockskåp& Miniatyrer
Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona
Sätt in 210 kr (175 kr + posto) på vårt Pg 407 12 52-3
och ange namn och adress så kommer boken på posten.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs:
• Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag, får du inte tillbaka kursavgiften om det
inte finns någon annan på väntelistan som kan ta din plats
• Kom ihåg att alltid avboka dig även om aktiviteten är gratis för det finns ofta en
väntelista
Tack för att du följer de här rutinerna. Det är till glädje för andra och även för kursledaren
som förberett och införskaffat material till sina elever.

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DESSA AKTIVITETER: Fredagen

den 1 april

AKTIVITET I MAJ
Studiobesök hos Eskader – ”en guldgruva” full av material och
tips
Eskader, som i år fyller 80 år, välkomnar Miniatyrsällskapets medlemmar till ett studiebesök.
Eskader hjälper inte bara fartygsbyggare, Märklin- och ångmaskinsfantaster utan har även
material, tips och idéer till oss miniatyrister. Peter på Eskader kommer att visa, berätta och ge
många tips. Välkommen till Eskader!
TID: Torsdagen den 26 maj kl.18.00 – 19.30
PLATS: Eskader, Grevgatan 69, Stockholm
KOSTNAD: Ingen kostnad
TA MED: Nyfikenhet
ANTAL DELTAGARE: 14 personer
MINIMIANTAL: 6 personer
ANMÄLAN: Till Weronica Löhr mobil: 073 502 40 20 eller e-post weronica@loehr.se,
senast den 20 maj.

