Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2013
Föreningsstämman går av stapeln lördagen den 13 april och vi har fått möjlighet att vara i Stadsmuseets
våning, Stuckatörens hus, på David Bagares gata
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=2. Missa inte det. Våningen, som tillhört Axel
Notini, en av 1800-talets främsta stuckatörer, kan man bara besöka i grupp. Mer detaljer kring
föreningsstämman hittar du i bifogad inbjudan. Kom ihåg att vi i styrelsen vill att du kommer och vi vill
gärna veta vad du som medlem skulle vilja att föreningen ordnar.
Inför Stockholm Miniatyrmässa har vi lagt till en ny flik på vår hemsida som handlar om mässan. Det finns
även en ny e-postadress för mässutställare massa@minatyrsallskapet.se. Den adressen kan du som vill vara
utställare på våra mässor använda för kontakt och frågor.
I det här brevet finns en spännande kurs som Agneta på Skala Minimal håller i sina lokaler i maj. Hon lär
oss olika sätt att lägga tak. Mer information hittar du i bifogad inbjudan.
Till dig som inte har betalat medlemsavgiften för år 2013, bifogar vi ett nytt inbetalningskort. Vi hoppas att
du fortfarande vill vara med i Miniatyrsällskapet och ber dig därför att så fort som möjligt betala in
medlemsavgiften. Den är oförändrad 200 kr. Betalar du inte in den, tar vi det som om du inte längre vill vara
med i Miniatyrsällskapet.
Vi ser fram emot din anmälan till föreningsstämman och vårens sista kurs.
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
Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Anna Werner 08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020
Postgiro: 407 12 52-3
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se
e-post: massa@minatyrsallskapet.se

Dockskåp& Miniatyrer
Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona
Sätt in 210 kr (175 kr + posto) på vårt Pg 407 12 52-3
och ange namn och adress så kommer boken på posten.

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.

AKTIVITET I APRIL
Föreningsstämma i Stuckatörens Hus - lördagen den 13 april
Se separat kallelse för mer information och anmälan
TID: Lördagen den 13 april kl.13.00 – ca kl.15.30
PLATS: Stuckatörens Hus på David Bagares gata 10, Stockholm
KOSTNAD: gratis
ANMÄLAN: se separat inbjudan

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DENNA AKTIVITET: Fredagen

den 22 mars

AKTIVITET I MAJ
Tillverkning av tre tak med Agneta Ekeberg från Skala Minimal –
torsdagen den 16 maj
Vi gör provbitar på tre olika tak som kan användas till lusthus, dass, tittskåp, dockskåp etc.
Vi gör:
ett rostigt patinerat ”plåttak”, vi gör det helt från början.
ett rostigt korrugerat tak, ett snabbt och enkelt tak.
ett patinerat tegeltak, vi utgår från ett färdigt plasttak som vi bearbetar.
TID: torsdagen den 16 maj kl. 17.00 – 20.00
PLATS: Grimstagatan 72 nb, T-bana till Råcksta
KOSTNAD: 250 kr, inkl moms, allt material ingår
ANTAL DELTAGARE: 8 personer
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 4 personer
ANMÄLAN: Till Agneta, tfn: 070-281 82 08, e-post: info@skalaminimal.se senast den 16 april.
BETALNING: Pengarna tillhanda på Skala Minimals bankgiro 5440-1252, så fort du fått en bekräftelse,
senast den 3 maj.

