Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 2016
Dags att planera för en spännande minihöst. Vi inbjuder till fyra aktiviteter att
förgylla det kommande höstmörkret med. Först ut i september är en användbar och
praktisk kurs i att förbättra och göra om. I oktober har vi Elaines efterlängtade kurs i
att bygga en vinkällare och det gör vi under tre hela dagar. Direkt efter är det dags
för höstmässan. Se vilka utställarna är på vår hemsida. Där uppdateras listan allt
eftersom.
I år har Miniatyrsällskapet 15års jubileum och det vill vi fira ståndsmässigt med en
trerätters middag på v an der Nootska palatset. Middagen är subventionerad av
Miniatyrsällskapet. Kvällen bjuder på en överraskning förutom trevligt umgänge. Läs
mer detaljer om höstens aktiviteter nedan.
Vi förenklat anmälan till aktiviteter via Simple Signup genom att förkorta länken och
därmed blir den lättare att skriva av om man har fått medlemsbrevet per post.
I våras bjöd vi in till ett par guidade turer och en föreläsning. Samtliga väldigt
uppskattade av deltagarna. Föreläsningen och visningen av Marionett teaterns
miniatyrer var unik och Michael Meschke bjöd på god underhållning och många
skratt. Tyvärr kom aktiviteten att innebära en extrakostnad för föreningen. Michael
sålde sin bok Marionettisten och fyra deltagare fick boken med löfte om senare
inbetalning. Tyvärr, var det bara två som betalade. En påminnelse via mejl till
deltagarna hjälpte inte så föreningen kände sig nödgade att ersätta Michael. Mycket
tråkigt tycker vi.
Rejält RETRO på Nordiska museet var en lyckträff. Vår guide uppskatte alla våra
frågor om de vackra allmogemöblerna så vi fick en extra lång visning.
Våren avslutades med en hantverksvandring i Gamla Stan. Fyra hantverkare visade
upp sig dvs. guldsmed, lampskärmsmakare, keramiker och skyltmakare.
Guldsmeden lät oss till och med komma in i verkstaden och se verktygen. Guiden
blev intresserad av vår hobby och skulle gå in på vår hemsida. Kul när aktiviteter blir
givande åt båda håll.
De som var med på föreningstämman kan berätta om Axel Örtenblads fantastiska
träd och andra miniatyrer. Nu hoppas vi att Axel ska få tid till våren att lära ut sin
teknik för att göra realistiska träd.
Väl mött på höstens aktiviteter
Styrelsen

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 0703513214
Marie Källberg (sekreterare) 08753 14 61
Marie Hosinsky (kassör) 0704839816
Anna Werner (ledamot) 086600401
Weronica Löhr (ledamot) 735024020
Christina Ragnö (ledamot) 070765 81 56
Catharina Stjerngranat (adjungerad) 070359 73 43
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
epost: info@miniatyrsallskapet.se
Pg 407 12 523

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 bekräftelse att du fått plats på kursen, 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

Har du möbler som ligger och skräpar? Ta med dom och
bygg en ny möbel!
Ta med tex. gamla Kotte Toys byggsatser eller möbler som du inte vet vad du ska
göra med så bygger vi en ny möbel. Har du tyg eller en målarfärg du gillar, ta med
det. Vi kommer att kunna erbjuda tyger, lister, trä, band och detaljer till din om
byggnation samt många idéer (priser från 10 kr).
Välkomna Weronica & Cilla
TID & DATUM: kl. 10.00  15.00 Söndag 18 september
PLATS: I centrala Stockholm – adress vid anmälan
KOSTNAD: 300 kr/per person samt att du kan köpa material på plats om du
behöver.
TA MED: Möbler, sandpapper, pensel, ev tyger & ett bra humör
ANTAL DELTAGARE: 12
MINIMIANTAL: 6
ANMÄLAN: contact@crazy4minis.com alt. 0735024020 eller via
simplesignup.se/event/79907

AKTIVITETER I OKTOBER

Gör en vinkällare – 3 dagar: 89 samt 15 oktober

Äntligen ska vi få bygga en vinkällare med Elaine. Vi startar med grundjobbet
lördagsöndag 89 oktober och avslutar med inredningen lördagen 15 oktober dvs
dagen före höstmässan. Grundutförandet blir lika men det kommer att finnas plats att
addera egna föremål också. Sedan kan alla som går på kursen ta med sin låda till
gördetsjälv bordet på mässa 16 oktober. Frågor om kursen kan ställas till Elaine vid
kursanmälan.
TID: 9:0016:00 lördag söndag 89 oktober samt lördagen 15 oktober
PLATS: Kvartesgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. (Buss 611 från
tunnelbanestation Danderydssjukhus 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, och parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan Vallatorpsvägen
enligt beskrivningen ovan. Det finns ett fåtal parkeringsplatser vid kvartersgården.
Står man vid ICA gäller Pskiva och 3 timmar.
KOSTNAD: 1500: (inklusive bygg material)
TA MED: Lunch till alla dagar samt verktyg enligt listan nedan:
lim (för trä, plast o papper typ ett allroundlim),
sax,
linjal,
pincett,
skärunderlägg,
underlägg i plast att arbeta på (och skydda bordet),
blyertspenna,
penslar (till bets, vita väggar samt flaskor),
klämmor att använda vid limning,
tandpetare ,
tops,
trasa till händer och penslar,
något att ställa skåpet på så att arbetshöjden blir bättre,
lampa,
oömma kläder
Kaffe och te håller miniatyrsällskapet med
ANTAL DELTAGARE: max 10 personer
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5
ANMÄLAN: Till Elaine på mobilnr: 0709810988 senast 15 september
BETALNING: Betalning till Elaines Nordea personkonto (clearing 3300)
4910245028 efter bekräftelse från Elaine. Märk betalningen med ditt namn.

Stockholms Miniatyrmässa  söndagen den 1 6 oktober
Denna gång tänkte vi ordna omröstning inte bara för bästa utställare utan även för
bästa bidrag till “Gör det självbordet”. 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: Söndagen den 16 oktober kl.11.0016.00.
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 självbordet”.
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 dessa
länkar:
http://simplesignup.se/event/79981 för medlemmar 40 kr
http://simplesignup.se/event/79982 fullt pris 80 kr
Samma dag, med kort eller kontant (gärna jämna pengar).

AKTIVITETER I NOVEMBER

15ÅRSJUBILEUM FÖR MINIATYRSÄLLSKAPET!!

PÅ VAN DER NOOTSKA PALATSET PÅ SÖDERMALM
Palatset som härstammar från 1600talet har bland annat källarvalv, fransk matsal,
bibliotek och balsalen ”Swedenborgssalen” – verkligen sevärt. En fest på palatset är
något som du kommer att minnas länge!
I priset som är subventionerat till hälften av Miniatyrsällskapet ingår välkomstdrink,
exklusiv 3rätters middag med vin/öl/vatten. Dessutom kommer en överraskning att
dyka upp under kvällen…
Vi hoppas verkligen att ni tycker att detta verkar lockande – kultur, god mat och
trevligt sällskap, vad mer kan man begära?
TID: Lördagen den 26 november kl. 18.00
PLATS: Van Der Nootska palatset Sankt Paulsgatan 21. Tbana till Mariatorget
KOSTNAD: 350 kr (Miniatyrsällskapet subventionerar med 395 kr per person)
ANTAL: Max 50
ANMÄLAN: via Simple Singup genom denna länk http://tinyurl.com/Jubileumsfest
eller via Christina Ragnö på mail: christina@ragno.se eller på telefon:
08154050 (kvällstid) senast 3 november. Glöm inte att samtidigt anmäla om ni
önskar specialkost. Du som anmält dig via Simple Signup anmälar kostönskemål via
mail eller telefon direkt till Christina.
BETALNING: Via Simple Signup  då betalar du samtidigt som du anmäler dig. Om
du anmält dig till Christina sätt in på plusgiro 407 12 523 efter anmälan och
bekräftelse att du fått en plats
OBS: DET FINNS TRAPPOR OCH INGEN HISS. Eftersom palatset är Kmärkt får
man inte sätta in hiss. Att tänka på om man har svårt att gå.

