
 
 
                                             
 
 
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2012 
 
Det går mot ljusare tider även om vi fick en släng av kylan under årets första månader och vi 
börjar väl alla längta efter sol och värme.  
Bifogat det här medlemsbrevet finns kallelse och övriga dokument till föreningsstämman  
den 21 april. I år är vi i en lokal nära Bergshamra tunnelbanestation. På årets stämma 
kommer vår sprutmålningslärare från i höstas, Ulf Lundberg, att hålla föredrag och 
demonstration i sprutmålning. Missa inte det. Vi ser fram emot att träffa er då. Kom gärna in 
med motioner om det är något ni vill påverka eller ändra i vår förening. Motionerna behöver 
komma in innan den 10 april.  
Våren avslutas med tre separata kurser fördelade på tre dagar, fredag till söndag i juni. Då 
kommer Tine Krijnen från Holland tillbaka. Hon lärde oss binda in böcker i miniatyr år 
2004. Den här gången handlar det om ringpärmar, fotoalbum i läder och ett dolt smyckeskrin i 
form av en bok. Alla tre kurserna ger ”bra att ha kunskaper” till andra projekt. Vi behöver era 
anmälningar till Tines kurser senast den 1 maj så att hon hinner boka resan. 
Pia Marias förannonserade kurs i sushimat flyttas till hösten. 
 
Väl mött önskar Styrelsen 
  

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ: 
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter kl. 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 
 

 
 

 
 
FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DESSA AKTIVITETER: Onsdagen den 4 april 
 

 

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. 



AKTIVITETER I JUNI 
 
Vi erbjuder tre olika kurser med Tine Krijnen. Titta gärna in på hennes hemsida 
www.miniatuurboekbinden.nl  
Tine har ofta workshops på de stora mässorna i Chicago och Kensington och är en bra och 
erfaren lärare. När hon var här år 2004 band vi in böcker, något vi lär oss grunderna till även 
på de här kurserna. Extra den här gången är tillverkningen av smycken (ringar och halsband). 
 

Tillverkning av ringpärmar - fredagen den 8 juni  

 
 
Vi tillverkar tre pärmar till kontorets bokhylla och en öppen att placera på kontorsbordet. Den 
öppna pärmen har 2-ringmekanism och registerblad i fem olika färger. Samtliga pärmar har 
etikett på ryggsidan. 
 
TID: Fredagen den 8 juni kl.15.00 – ca kl. 21.00 
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby.  
Buss 611 från tunnelbanestation Danderyds sjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. 
Gå över gatan och följ Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. 
Mitt i gruppen vid gästparkeringen är kvartersgården. Med bil till Erikslund, kartblad 11 B8 i 
telefonkatalogen eller se www.eniro.se . Parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan Vallatorps-
vägen enligt beskrivningen ovan. 
KOSTNAD: 250 kr inklusive material  
TA MED: Lim, pincett, sax, linjal, skärmatta och skalpell. Tag också med förstoringsglas och 
egen extra belysning. Ta med något att äta. Kaffe och te kommer att finnas. 
ANTAL DELTAGARE: 16 personer 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 8 personer. 
ANMÄLAN: Till Monica Ericsson före 1 maj på mejl mw.ericsson@telia.com eller telefon 
08-51050883 efter kl.19.00  
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en 
bekräftelse, senast den 3 maj. 
 
  
Tillverkning av fotoalbum med vadderat omslag i läder - lördagen 
den 9 juni 

 
 



På kursen tillverkas ett fotoalbum med svarta sidor och mellanläggspapper. Pärmarna är 
vadderade och klädda med läder. Det kommer att finnas flera färger att välja på. Kursen ger 
alla grunder till bokbinderi i miniatyr. 
 
TID: Lördagen den 9 juni kl.9.30 - ca kl.16.30 
PLATS: Gävlegatan 12B. Lokalen ligger i källarplan. Ring på vid skylten Ateljé. Gå från  
S:t Eriksplan eller ta busslinje 65 från Vasagatan och kliv av vid Vanadisplan. 
KOSTNAD: 400 kr inklusive material. 
TA MED: Lim, pincett, sax, linjal, skärmatta och skalpell. Tag också med förstoringsglas och 
egen extra belysning. Ta med lunch. 
ANTAL DELTAGARE: 12 personer 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer. 
ANMÄLAN: Till Monica Ericsson före 1 maj på mejl mw.ericsson@telia.com eller telefon 
08-51050883 efter kl.19.00.  
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en 
bekräftelse, senast den 3 maj. 
 
 
Tillverkning av smyckeskrin med smycken - söndagen den 10 juni 

 
 
Vi lär oss först göra en bok i miniatyr. Nästa steg blir att skära ur en öppning inuti boken som 
sedan kläs in till ett smyckeskrin. Vi gör dessutom smycken att fylla boken med. Välj mellan 
äkta eller oäkta smycken.  
 
TID: Söndagen den 10 juni kl.9.30 – ca kl.17.00 
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby.  
Buss 611 från tunnelbanestation Danderyds sjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. 
Gå över gatan och följ Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. 
Mitt i gruppen vid gästparkeringen är kvartersgården. Med bil till Erikslund, kartblad 11 B8 i 
telefonkatalogen eller se www.eniro.se . Parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan Vallatorps-
vägen enligt beskrivningen ovan. 
KOSTNAD: 750 kr eller 600 kr beroende på val av smycken som anges vid anmälan 
TA MED: Lim, pincett, sax, linjal, skärmatta och skalpell. Ta också med förstoringsglas och 
egen extra belysning. Ta med lunch. 
ANTAL DELTAGARE: 12 personer 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer. 
ANMÄLAN: Till Monica Ericsson på mejl före 1 maj mw.ericsson@telia.com eller telefon 
08-51050883 efter kl.19.00. Glöm inte att tala om vilka smycken som ska ingå. 
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en 
bekräftelse, senast den 3 maj. 
 
 
 
 


