Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2015
Här kommer ett brev fullt av höstens aktiviteter som vi hoppas ska kännas lockande efter
sommaren. Ni får medlemsbrevet extra tidigt eftersom vi behöver framförhållning till Elga
Kosters kurs i oktober.
För alla aktiviteter så är det fritt fram att anmäla sig redan nu.
Först ut är en guidad visning på Svindersvik ett välbevarat sommarnöje från 1700-talet.
Huset förvaltas av Nordiska Museet och kan endast ses på guidade visningar under
sommarmånaderna. Vi får en specialvisning i september.
I oktober blir det en tredagarskurs där vi kommer att lära oss mängder av användbara
tekniker samtidigt som vi bygger ett utsökt litet tvättbord. En uppföljningsträff erbjuder vi
också, så att alla blir klara och får tillgång till el- maskiner som behövs även efter att Elga har
rest hem.
Mässan 11 oktober blir denna gång extra billig för er medlemmar. Entrépriset är höjt till 80
kr men för medlemmar är priset endast 40 kr. Det är ju trots allt föreningens egen mässa. På
mässan kommer vi kunna ta betalt med kort. Glöm inte att följa mässan på hemsidan och
Facebook för där dyker det kontinuerligt upp information från vår mässgrupp.
Vi avslutar året i november med att föreningen bjuder på sedvanlig middag. Denna gång blir
det en el-föreläsning med demonstration istället för gemensamt pyssel.
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
Marie Hosinsky (kassör) 070-483 98 16
Anna Werner (ledamot) 08-660 04 01
Weronica Löhr (ledamot) 073-502 40 20
Christina Ragnö (ledamot) 070-765 81 56
Catharina Stierngranat (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
•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 SEPTEMBER
Guidad visning av Svindersvik – Torsdagen den 10 september
Ett unikt tillfälle att få besöka Svindersvik med välbevarad 1700-tals inredning. Huset
byggdes 1740 som sommarbostad för Claes Grill. 1949 tillföll huset Nordiska Museet. Idag
visas det för allmänheten under sommarmånaderna samt vid bokade gruppvisningar några
veckor före och efter sommarsäsongen. Det är okej att fotografera utan blixt för eget bruk.
TID: torsdagen 10 september kl 17:45.
PLATS: Svindersvik och dit når man med SL-bussarna 409, 422 alt 414. Man går av vid
Nacka Station. Skyltar med kulturkringlan visar vägen. Promenaden från busshållplatsen tar
ca 15 minuter.
KOSTNAD: 50 kr.
ANTAL DELTAGARE: Max 30, minimum 15 för att det ska bli av.
ANMÄLAN: Till Monica Ericsson på mail: mw.ericsson@telia.com eller på telefon
070-351 32 14 alt 08-510 508 83.
BETALNING: Betalning på plats. Gärna jämna pengar.

AKTIVITETER I OKTOBER
Bygg ditt eget toalettbord– Fredag till söndag 2-4 oktober
I denna kurs kommer vi att bygga
ett toalettbord efter en fransk 1800talsmodell. Vi kommer att lära oss
många tekniker som är användbara
vid byggande av möbler. Vi får
också lära oss olika sätt att foga
samman delarna. Du får prova på
att svarva, använda bordcirkelsåg
och fräs förutom vanliga
handverktyg. På bilden ses bl a de
svarvade benen.
Lärare är Elga Koster från
Sydafrika. Kursen hålls på
engelska, men det kommer att vara
flera som kan hjälpa till med översättning, om det skulle behövas. Om vi inte hinner klart
arbetet med elmaskinerna under kursen ordnar vi en dag vid ett senare tillfälle för att göra
klart de momenten på bordet.
TID: Fredagen den 2:a t o m söndagen den 4:e oktober kl. 09.00-17.00.
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta 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. Åker du bil kan du parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan
Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan.
KOSTNAD: 1.600 kronor

TA MED: Lunch varje dag, lista över verktyg får du vid anmälan.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 och minimum 8 personer för att det ska bli av.
ANMÄLAN: Sista anmälningsdag 4 september. Anmälan är bindande när man fått
bekräftelse om att man kommit med. Anmäl till Marie Källberg på mail:
marie-kallberg@telia.com eller på telefon 070-0017369 alt 08-7531461.
BETALNING: Deltagaravgiften sätts in på Miniatyrsällskapets pg-konto 407 12 52-3 efter
bekräftelse att man kommit med på kursen.

Stockholms Miniatyrmässa - Söndagen den 11 oktober
TID: Söndagen den 11 oktober kl.10.00-15.00.
PLATS: Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation Östermalmstorg,
uppgång Stureplan.
KOSTNAD: 40 kronor vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet
(medlemskortet för år 2015 är giltigt t o m april 2016). Utan medlemskort ordinarie mässpris
80 kronor.
TA MED: Giltigt medlemskort.
ANTAL DELTAGARE: Obegränsat.
ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma!
BETALNING: Betalning på plats. Gärna jämna pengar.

AKTIVITETER I NOVEMBER
Miniatyrsällskapet bjuder på ett lysande föredrag om el-12 volt... Söndagen den 22 november
...och vi bjuder på strålande god mat!
Välkommen på föredrag om el till dockhus/tittskåp. Vi går igenom transformatorer, vilken ska
du använda? Hur förlänger du en sladd? Olika lösningar att hänga taklampor på. Hur ska du
hänga dina sladdar? Eller ska du gömma dom? Kontakter, sladdar, glödlampor m m.
Föredraget hålls av Weronica Löhr från Crazy4minis.
TID: Söndagen 22 november kl 14.00-17.00.
PLATS:Rehabcenter Sfären (tidigare Röda Korsets sjukhus), Bockholmsvägen 1, i Solna.
T-bana till Universitetet och buss 540 till hållplats Sfären eller T-bana till Bergshamra Södra,
följ “Gamla vägen” ner mot Bockholmen ca 700 meters promenad.
KOSTNAD: Föreningen bjuder.
TA MED: Nyfikenhet och frågor.
ANTAL DELTAGARE: Alla som vill och kan. Minimum 15 styck.
ANMÄLAN: Senast 2 november till Christina Ragnö christina@ragnö eller på telefon
kvällstid 08-15 40 50.

