
 
 
 
 
                                          
 
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2009 
 
Här kommer medlemsbrev nr 2 för år 2009. Brevet innehåller också kallelsen till 
föreningsstämman den 25 april. I år är vi på Charlottenburgs gård i Solna. Vi bjuder på lite 
förtäring och föredrag av Birgitta Lindencrona som skrivit boken om dockskåpshistoria. Vi 
får även höra Ingrid Larsson, ordförande i Solna Hembygdsförening, berätta om 
Charlottenburgs gård. Missa inte dessa intressanta berättelser. 
Föreningsstämman är vårens sista aktivitet, men vi vill gärna flagga för den utflykt som vi 
planerar i september, se nedan. Mer detaljer kring utflykten kommer i höstens medlemsbrev. 
Då blir anmälningstiden kort till utflykten, så markera dagen i almanackan redan nu om du är 
sugen på att följa med. 
För er som ännu inte betalat in medlemsavgiften för år 2009, har vi bifogat inbetalningskortet 
ännu en gång och vi hoppas att ni vill fortsätta att vara med.  
Glöm inte heller er möjlighet att påverka våra aktiviteter genom att lämna in förslag (motion) 
före den 15 april. 
  
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)  08-756 24 30 
Gun Rudeberg  08-646 78 24 
Ma-Lou Mathias  08-768 62 22 
Gunilla Tronje (webmaster) 08-86 08 07 
Hemsida: http:// www.miniatyrsallskapet.nu 
e-post: g.tronje@telia.com 
Pg 407 12 52-3 
 
 
Förhandsinfo om utflykt till Kungsör - lördagen den 19 september   
 
Vi planerar en heldagutflykt till Kungariket Kungsör den 19 september. En mer detaljerad  
kallelse med möjlighet att boka utflykten kommer i augusti tillsammans med höstens 
medlemsbrev. 
I Kungsör finns sedan en tid tillbaka en välgjord miniatyr av kungsgården och de som har 
skapat miniatyren kommer att ge oss en beskrivning av projektet. Vi kommer även att besöka 
dagens kungsgård i skala 1:1. Där dricker vi kaffe och får tillfälle att dela med oss av våra 
egna tekniker. Vi har blivit ombedda att ta med lite egna miniatyrer och prata om dessa. 
 
 

http://www.miniatyrsallskapet.nu/


Traditionsenligt dricker vi kaffe i bussen och ordnar ett lotteri med miniatyrer som pris. 
Förutom eftermiddagsfika äter vi även lunch i Kungsör. 
 
Om du vill med, boka in dagen i kalendern redan nu.  
Vi räknar med 20-30 deltagare och i mån av plats kan respektive följa med. 
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