Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2017
Här kommer medlemsbrev nummer 2 för 2017 och inbjudan till vår föreningsstämma 1
april. Skönt att det nu går mot våren och vi planerar att avsluta vår-aktiviteterna med en
utflykt till Dockmoran i vackra Sörmland. Mer detaljer kring resan hittar du här nedanför.
Innan utflykten hoppas vi att se er på föreningsstämman i april som den här gången bjuder
på ett föredrag av en mumin-samlare som även byggt några fina miniatyrmiljöer med
anknytning till mumintrollen.
Kom också ihåg IPMS helgen 8-9 april i Skytteholmsskolans gymnastiksal, Solna. Vi
kan lova er en trevlig dag bland dioramor och handlare med mängder av bra verktyg för vår
hobby. I förra brevet bad vi alla som hade lust vara med och ställa ut på IPMS. Man kan vara
med en eller två dagar. Miniatyrsällskapet har varit med i flera år och nu vill man se mer av
våra alster. Vi har fått ett antal extra bord att visa våra miljöer på och vi kan lova många
intressanta samtal och tips från modellbyggare som kommer på mässan. Känner du att du
vill ta med något så kontakta Monica Ericsson på 070-3513214.
Vi vill också passa på att önska er alla en skön sommar. Nästa brev kommer efter
sommaren och då med höstens aktiviteter.
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
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

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

AKTIVITET I MAJ
Utflykt till Dockmoran - söndagen 7 maj
Denna maj söndag gör vi en bussutflykt till museet Dockmoran, Älmsta gård, i Sörmland. Vi
kommer att få se många dockor, i olika storlekar. Många av dem finns i olika miniatyrmiljöer.
Dessa kan vi se i flera av husen som museet består av. Lotta Ottosson kommer att berätta om
sin hobby för oss. På gården finns även många djur att stifta bekantskap med. Under besöket
kommer vi att få kaffe/te med kaka.
TID: söndagen 7 maj kl 10 - ca 16
PLATS: Bussen avgår från World Trade Center, mittemot Centralen Stockholm kl 10.00.
Samling 9.50.
KOSTNAD: 100 kr + kostnad för lunch som vi äter på Mångfaldens Hus, innan vi kommer till
museet (priser mellan 55 - 95 kr).
ANTAL DELTAGARE: Max 25 (12 platser via Simple signup och 13 via e-post/telefon) Minsta
antal deltagare för att resan ska bli av, 15 personer
ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 27 april.
Anmäl dig via denna länk: https://simplesignup.se/event/91077
eller till Christina Ragnö, mail christina@ragno.se telefon 070-765 81 56
BETALNING: Direkt via Simple Signup, alternativt insättning på postgiro 407 12 52-3 efter
bekräftelse på anmälan till Christina

