
 

 
                                             
 
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2010 
 
I din hand håller du årets första medlemsbrev. Som förening räknar vi redan 9 år. Tänk att vi 
har funnits så länge och till vår glädje är listan fortfarande lång på möjliga aktiviteter. Vi hade 
ett frågeformulär med på Nifstamässan i oktober och återkommer med den vid mässan i mars, 
för vi vill gärna veta vad du tycker skulle vara en bra kurs/aktivitet. Så kom förbi vårt bord 
och tyck till.  
Boka också den 17:e april för föreningsstämman då vi som vanligt bjuder in till möte i en 
sevärd lokal. Mer information kommer i nästa brev. 
 
I det här brevet hittar du aktiviteter för januari, februari och mars. Först ut är Pia Mari med en 
matkurs, följt av Sigrids smarta sätt att tillverka vackra engelska rosor. I mars ses vi på en 
pysselträff där du tar med dig ett eget projekt. Det blir då tillfälle att ses och dela med sig av 
tips och andra erfarenheter från vår miniatyrhobby. 
 
För er som besökte oktobermässan är det redan känt att Naimi Tingland gott bort. Naimi var 
med oss redan från start och deltog i de flesta av våra aktiviteter. Hennes syskon skänkte 
böcker, tidskrifter och mängder av material (tyger, pärlor, trä, färger mm) till oss. Vi sålde 
böcker på mässan och kommer att fortsätta med tidskrifter och en del material. 50% av 
intäkterna skänker vi till BRIS, en förening som betydde mycket för Naimi. Återstoden 
tillfaller föreningen och kommer att användas till kommande aktiviteter. 
 
Bifogat hittar du inbetalningskortet för år 2010. Vi hoppas förstås att du vill vara kvar i 
föreningen. 
 
Vi ser fram emot att träffas under våren. 
 
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) 08-756 24 30 
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22 
Anna Werner  08-660 04 01 och Weronica Löhr 073-5024020(webmasters)  
Hemsida: http:// www.miniatyrsallskapet.nu 
e-post:  info@miniatyrsallskapet.nu 
Pg 407 12 52-3 
 
 
 
 

Dockskåp & Miniatyrer 
Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona 
Sätt in 210 kr (175 kr + porto) 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. 

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR AKTIVITETERNA I DETTA MEDLEMSBLAD ÄR: 
Fredagen den 8 januari. 

 
 
 
 
AKTIVITET I JANUARI 
 
Från köttfärs till pannbiff med Pia Maria – lördagen den 30 
januari 
 
Så här efter all julmat är det skönt för vår lilla husmor att blanda ihop en god 
köttfärsblandning och låta fantasi och form ta plats i grytor och stekpannor. Vad sägs om ett 
härligt lass med pannbiffar eller en baconlindad köttfärslimpa?....Ja,….du bestämmer själv 
vad du vill göra av den råa blandningen. Begränsningarna är lika med noll i köttfärsens värld. 
Blanda – skapa – steka och beskåda (äta är väl att ta i, då vi arbetar i skådebrödsskalan). 
Väl mött till en ”uppsluppen” dag med Pia Maria. 
 
TID: Lördagen den 30 januari kl. 10.00 – 16.00 
PLATS: Hemma hos Christina Ragnö på Lilla Skuggan. Vägbeskrivning till Lilla Skuggan se 
telefonkatalogen ”Gula sidorna” sidan 29, Danderyd E6-E7, Lilla Skuggans väg. Christina bor 
längst ner på den mittersta av de tre vägarna. Åk inte Bergiusvägen/Stora Skuggans väg pga. 
vägspärr. Meddela Christina om du har svårt att ta dig dit, så försöker vi ordna samåkning. 
KOSTNAD: 500:- inkl. arbetsmaterial och ” display” till färs och en maträtt. OBS! Extra-
material kommer att finnas till försäljning . 
TA MED: Arbetslampa, kakelplatta (gärna två st), liten kavel i glas alt. plast (ej trä), lunch 
och ditt glada humör. 
ANTAL DELTAGARE: 12 personer. 
ANMÄLAN: Till Christina Ragnö tel. 08-15 40 50 eller på mail christina@lillaskuggan.se  
senast  måndagen den 25 januari.  
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52 -3 så fort du fått en 
bekräftelse. Ange ditt namn och ”Köttfärskurs” på inbetalningen. 
    
 

 
 



AKTIVITET I FEBRUARI 
Tillverkning av gammaldags rosor med Sigrid Bachmann– 
lördagen den 20 februari 
 
Sigrid lär dig göra gammaldags engelska rosor i papper. Vackra i rabatt, i buketter eller som 
klängrosor. Enkla att göra och garanterat bra resultat. Hm! Det finns ju hybrider av alla de 
slag, om de inte blir riktigt vad man tänkt sig från början.   
 
TID: Lördagen den 20 februari kl. 13.00 – 16.00 
PLATS: Ekhammars föreningslokal på Mullbärsstigen 35, Kungsängen. Parkeringsplatser 
finns i området. Du som åker kollektivt tar pendeltåget mot Bålsta och stiger av i 
Kungsängen. Där tar du matarbussen 559 och stiger av vid Tibble Torg. Gå tillbaka några 
meter mot bussens färdriktning. När du ser en gångväg in till höger mellan två parkerings-
platser går du över vägen och följer gångvägen tills du kommer till en trappa upp till höger. 
När du kommit upp för trappan svänger du till vänster. Rakt fram nedför en svag backe ligger 
en envånings länga i grått trä. FRAMME. Har du helt hamnat fel ring Sigrid på 070 648 11 76  
KOSTNAD: 200 kr inkl. allt material. 
TA MED: Ta med ett enfärgat underlag att jobba på, en liten bit av en gammal musmatta, ett 
präglingsverktyg (det går lika bra med en inte allt för tunn virknål), en smal pincett och något 
att ta hem eventuellt överblivna små blomdelar i. Om du har, ta gärna med dig en minivas att 
arrangera rosorna i. Du behöver också ha med dig en ask, så du får hem blommorna oskadda. 
Utöver detta bör du ha med dig något för att blodsockerhalten skall klara pillerjobbet dvs. en 
liten munsbit av något slag, som Nalle Puh i sin stora vishet brukar påpeka. Sigrid bjuder på 
kaffe. 
ANTAL DELTAGARE: 10 personer 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 stycken. 
ANMÄLAN: Till Sigrid Bachmann tel. 08-58 16 51 06, mobil 070- 648 11 76 alternativt på 
mail sirri.bachmann@bredband.net senast måndagen den 15 februari. 
BETALNING: Betalning på plats.   
 

 
AKTIVITET I MARS 
Vårpyssel – lördagen den 13 mars 
 
Vårt traditionella påskpyssel har i år bytts ut mot ett vårpyssel. Vi träffas och pysslar 
tillsammans, men var och en tar med sig sitt eget pyssel. Meningen med pysslet är att vi ska 
träffas, prata och lära känna varandra. Håller du på med ett projekt och har stött på något 
problem kanske du här kan få hjälp med att lösa detta. Vi kommer att vara i en ljus och luftig 
lokal på Söder i Stockholm. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. 
 
TID: Lördagen den 13 mars kl.12.00 – 16.00 
PLATS: Lokalen ligger på BV, med stora fönster mot en gård. Ingången är antingen från 
Maria Bangata 13 eller Ringvägen 29. Man kan åka till T-bana Zinkensdamm, buss 4 till 
Zinkensdamm eller pendeltåg till Södra station. Bil kan parkeras vid Zinkensdamms idrotts-
plats, om det inte råkar vara match. 
KOSTNAD: Ingen. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. 
TA MED: Ett underlägg att arbeta på, ditt projekt, dina verktyg och vad du tror dig behöva.  
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer. 
ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias tfn 08-768 62 22 eller  
e-mail: ma-lou.mathias@comhem. se senast fredagen den 5 mars. 


