Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2017 - version 2*
Här kommer vårt medlemsbrev nummer 1 för 2017 dvs vårt 16:e år. Festen på Van der
Nootska blev en succé. God mat, många skratt och en trevlig miljö bidrog till kvällen.
Överraskningar under kvällen var ett föredrag av Sofia Bryggare som berättade om sitt
examensarbete varför man blir miniatyrist, utlottning av 4 miniatyrer (tillverkade av Jose
Maria Goméz, Agnes Svensson, Victoria Faskens och Gunilla Tronje) bland gästerna
exklusive styrelsen, och när vi skildes åt fick alla sin 15-års present. För er som inte kunde
vara med så finns presenten med i det här utskicket. Bifogat finns även en
postgiroinbetalning för 2017 och givetvis hoppas vi att ni alla vill fortsätta som medlemmar.
Vi startar 2017 med en blomsterkurs med Gunilla Tronje, följt av en kvällsträff kring tyger för
kläder och gardiner hos Fashion Fabrics innan det är dags för miniatyrmässan i mars och en
minikurs under mässan med Elaine. För aktiviteterna är 18 januari första
anmälningsdag.
Som vanligt deltar Miniatyrsällskapet på IPMS-mässan 8-9 april i Solna. Nytt för i år är en
utställning av våra medlemmars miniatyrer/miniatyrmiljöer. Vill Du vara med och visa upp
en miljö 8-9 april eller en av dagarna, kontakta Monica på 070-3513214 före 1 mars.
IPMS-mässan är bland det roligaste man kan delta i för här möter vi likasinnade
modellbyggande herrar och handlare med bra verktyg och färger användbara även för oss.
Kan du inte ställa ut så kom ändå och besök mässan för inspiration.
Se också http://www.ipmsstockholm.se/home/08-open/.
Boka in datumet för föreningsstämman lördagen den 1 april. Vi kommer att vara i
Kvarnstugan, Danderyd. Mer detaljer i nästa medlemsbrev.
Väl mött,
Styrelsen
VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 070-3513214
Marie Källberg (sekreterare) 08-753 14 61, kvällstid
Marie Hosinsky (kassör) 070-4839816
Anna Werner (ledamot) 08-6600401
Weronica Löhr (ledamot) 73-5024020
Christina Ragnö (ledamot) 070-765 81 56
Catharina Stjerngranat (adjungerad) 070-359 73 43
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se
Pg 407 12 52-3

*Med korrekt datum för Tyger för alla epoker - 15 februari

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs:
● Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften eller anmält dig
via Simple Signup
● 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 FEBRUARI
Gör en Rosenskära med Gunilla Tronje – söndagen den 5 februari
Vi gör en miniatyr i papper av en Rosenskära. Det är en underbar sommarblomma,
som blommar hela sommaren tills frosten kommer.
Passar lika bra i vas som i miniträdgården.
TID: Söndag den 5 februari kl. 10.00-14.00.
PLATS: Iggesundsvägen 52, Enskede.
KOSTNAD: 400 kr.
TAG MED: Utrustning enl. lista som Gunilla skickar efter anmälan till kursen. Gunilla
bjuder på kaffe och smörgås i pausen.
ANTAL DELTAGARE: Max. 5 personer.
ANMÄLAN: Till Gunilla, helst på mail: gunnar.tronje@comhem.se men det går också
att ringa på tfn: 0739 38 55 15, senast tisdagen den 25 januari.
BETALNING: Betalning sker på plats. Gärna jämna pengar.

Tyger för alla epoker - onsdagen den 15 februari - rätt datum, stod
fel i utskick som skickades med post.
Vi träffas hos Carina Rosén i hennes butik Fashion Fabrics utanför Täby C efter
stängning.
Carina säljer tunna siden- och bomullstyger mm. Vi får tips om tyger för kläder och
gardiner från 17-, 18- och tidigt 1900-tal. Det kommer att finnas möjlighet att köpa
tyg i så små kvantiteter som 10 cm. Carina är aktiv i flera historiska föreningar och
kan mycket om kläderna från de epokerna. Kom laddad med frågor.
TID: Onsdagen den 15 februari 18:00 – ca 21:00 Samling 17:50 utanför butiken
PLATS: Gustav Bergs väg 17, Storstugan Täby C. Tag Roslagsbanan till Täby C
och gå rakt igenom Centrum och ut på baksidan. Butiken ligger i gatuplanet på
Storstugan. Se hemsidan :http://www.modetyger.nu
KOSTNAD: 50 kr
ANTAL DELTAGARE: Max 7

ANMÄLAN: Simple Signuplänken: https://simplesignup.se/event/88073 4 platser
alternativt till Monica Ericsson, mail mw.ericsson@telia.com telefon 08-51050883
eller 070-3513214
BETALNING: Via Simple Signup alternativt insättning på plusgiro 407 12 52-3 efter
anmälan

AKTIVITETER I MARS
Stockholms Miniatyrmässa - lördagen 18 mars, OBS LÖRDAG
Denna gång tänkte vi göra ett nytt försök och ordna omröstning inte bara för bästa
utställare utan även för bästa bidrag till “Gör det själv-bordet”. Vi hoppas det ska
inspirera dig som medlem att ta med något att visa. Om du redan visat det, tag gärna
med igen. Vi har nya besökare som inte sett det tidigare.
TID: Lördagen den 18 mars kl.10.00-15.00, OBS TIDEN
PLATS: Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation
Östermalmstorg, uppgång Stureplan.
KOSTNAD: 40 kronor vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet.
Utan medlemskort ordinarie mässpris 80 kronor.
TA MED: Giltigt medlemskort. Något du vill ställa ut på “Gör det själv-bordet”.
Kontakta Agnes Svensson: 0706588495 så vi vet hur många som vill ställa ut.
ANTAL DELTAGARE: Obegränsat.
ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma!
BETALNING: Förbetalning via hemsidan genom Simple Signup eller via denna länk:
https://simplesignup.se/event/85409
Samma dag, med kort eller kontant (gärna jämna pengar).

Workshop under mässan lördagen 18 mars, 2 tillfällen - gör
förpackningar med Elaine Mossberg
Under mässan får du möjlighet att vika enkla förpackningar tillsammans med Elaine.
Det blir t ex socker-, mjöl-, smör- och flingförpackningar
TID: Lördagen den 18 mars kl. 11 och kl 14, ca 1 tim/workshop
PLATS: Under mässan i utrymmet där man kan fika
KOSTNAD: 100 kr
TA MED: Vattenbaserat lim, förstoringsglas, sax, linjal, skalpell, skärmatta och gärna
egen belysning
ANTAL DELTAGARE: Max 5 personer per tillfälle
ANMÄLAN: Genom Anna Werner, mail annawpanna@yahoo.se, telefon 086600401 kvällstid mellan 19.00-21.00
BETALNING: Direkt till Elaine på mässan

