
 

 
                                             
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2010 
 
Äntligen närmar vi oss våren efter en rejäl vinter som vi hoppas givit er tid för miniatyrer.  
Vi har nu några aktiviteter kvar för våren, föreningsstämman och ett par kurser. 
Föreningsstämma LÖRDAGEN DEN 17 APRIL som vi i år håller på ett av Stockholms 
minimuseer, nämligen Stigbergets Borgarrum, ett intakt hem från 1800-talet. Naturligtvis 
ingår en guidning. Missa inte det!!! 
Bifogat finns kallelsen till föreningsstämman. 
 
Under våren, närmare bestämt 1 april kommer vi att ha en ny hemsida med adressen 
www.miniatyrsällskapet.se. Vi har bytt webbhotell och basen för hemsidan. Den är nu mycket 
enklare att administrera och att lägga in bilder och dokument på. Vår ambition är att öka 
antalet bilder och länkar. Ni är alla varmt välkomna att bidra. 
 
Vi i styrelsen söker någon som vill jobba med Miniatyrsällskapets nya hemsida. Vi behöver 
hjälp med att hålla sidan uppdaterad med texter och att lägga upp bilder från kurser, mässor 
m.m. Det behövs inga speciella förkunskaper, kan du hantera e-post och worddokument är det 
inga problem. Du kommer att få grundliga instruktioner och jobba med webbgruppen för att 
lära dig systemet som inte är svårt, garanterat! 
Anmäl ditt intresse till Weronica Löhr på 073-5024020 eller på mail 
contact@crazy4minis.com 
 
På Nifstamässan den 28 mars fortsätter vi att sälja böcker och tidskrifter vi fått efter Naimi 
Tingland. Av intäkterna skänker vi 50 % till ”Läkare utan gränser”. Bidraget kommer då de 
nödställda på Haiti till del. 
 
Eftersom detta medlemsbrev är det sista innan sommaren, vill vi passa på att önska er alla en 
SKÖN SOMMAR. 
 
Vi ses på föreningsstämman 
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 
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22 
Anna Werner  08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020(webmasters)  
Hemsida: http:// www.miniatyrsallskapet.nu  
FRÅN 1 APRIL  www.miniatyrsallskapet.se 
e-post:  info@miniatyrsallskapet.se  Pg 407 12 52-3 
 

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. 
 

 



 

AKTIVITET I JUNI 
FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DESSA AKTIVITETER:  TISDAGEN 6 APRIL 
 

Tillverkning av Persikor - torsdagen den 17 juni 
 

I juni kommer Kim Lineham, bosatt i Nya Zeeland, på besök till Sverige. Hon har tidigare 
varit med på Nifsta mässan. Kim är dotter till Berit Gyllenhammar, medlem i 
Miniatyrsällskapet. I denna roliga kurs får du lära dig mästra FIMO leran! Vi kommer att göra 
en härlig bakvinjett, komplett med en utsökt persikopaj, persikor, persikoskivor och andra 
små extra tillbehör allt i skala 1/12. Se bild på www.miniatyrsallskapet.se  
 

TID: Torsdagen den 17 juni kl. 17.30 – 21.00,  med 30 min fika/mat paus. 
PLATS: Grevgatan 69, Stockholm vid Karlaplan, mer information vid anmälan. 
KOSTNAD: 250 kr plus materialkostnad 100kr (350 kr totalt) 
TA MED: Verktyg med rundad spets (som används när man gör blommor, Kemper tools),  
2 penslar (små, tunna), en kakelplatta, lim, ta gärna med lampa.  
ANTAL DELTAGARE: Max 12 deltagare  
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6. 
ANMÄLAN: Till Anna Werner, tfn: 08-660 04 01, e-post annawernerpuig@gmail.com, 
senast 3 juni 
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en 
bekräftelse.  
 

Tillverkning av en gammeldags Vedspis - söndagen den 20 juni 
 

Kim lär oss göra en PAPERCLAY gammeldags vedspis!  Se bild på 
www.miniatyrsallskapet.se. I denna omfattande kurs får man lära sig att skapa en 
gammaldags vedspis färdig med antingen tegel, murbruk eller i rustisk 
stenkonstruktion. Dessa roliga och ganska beroendeframkallande tekniker kan vara 
användbara i många olika projekt och applikationer. 
 

TID: Söndagen den 20 juni kl 13-17 med fikapaus. 
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. Parkera vid ICA Dragonen. Gå 
sedan Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan. 
KOSTNAD: 250 kr plus materialkostnad 350 kr (600 kr totalt)  
TA MED: kavel att använda till lera, underlägg, ta gärna med lampa.  
ANTAL DELTAGARE:  Max 12 deltagare  
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6. 
ANMÄLAN: Till Monica Ericsson, mw.ericsson@telia.com mobil 070-3513214 anmäl gärna 
med SMS, senast 3 juni 
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en 
bekräftelse.  

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. 


