Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2009
Sommaren går alldeles för fort men det positiva är att vi nu kan ses igen för många trevliga
miniatyrträffar. Vi har som vanligt fyllt hösten med ett antal spännande aktiviteter, men innan
vi kommer till dem vill vi än en gång rikta ett varmt tack till Gunilla Tronje och Gun
Rudeberg för deras mångåriga engagemang i styrelsen. De var båda med från starten år 2001.
Ett varmt tack riktar vi också till Birgitta Lindencrona för författandet av boken Dockskåp &
Miniatyrer, genom att ge henne ett livslångt medlemskap i Miniatyrsällskapet. Leena
Holmgren får 5 års medlemskap i föreningen för sitt bidrag med bilder till boken.
Som ni vet tar vi tacksamt emot miniatyrer, som vi lottar ut på föreningsstämman och vid våra
utflykter. Vi vill passa på att tacka alla våra generösa givare för dessa gåvor.
Nu till de kommande aktiviteterna. Först ut är en heldagsutflykt till Kungsör och miniatyren
av Kungsgården, som vi även besöker i fullskala. Se fram mot en heldag i miniatyrernas
tecken. Eftersom vi åker redan den 19 september, är det bara att anmäla sig direkt.
Oktober bjuder på tre aktiviteter. Det blir föredrag om Nolbyn och Värmländskt hantverk av
Birgitta Lindenkrona. Missa inte det för Birgitta är en väl påläst och mycket underhållande
föreläsare. Det kan alla intyga, som fick lyssna på henne i samband med föreningsstämman,
då hon pratade om dockskåp och miniatyrer ur ett historiskt perspektiv.
Brian Stevens, som varit med som utställare på Nifstamässan ett par gånger, kommer att ge
två halvdagskurser på lördagen innan mässan i oktober. Kurserna handlar om belysning och
faner (på möbler och golv). Vi avslutar med en julpysselträff i november.
Varmt välkomna.
Styrelsen
VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter kl. 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 073-502 40 20(webmasters)
Hemsida: http:// www.miniatyrsallskapet.nu
e-post: info@miniatyrsallskapet.nu
Pg 407 12 52-3
FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR AKTIVITETERNA I DETTA MEDLEMSBLAD ÄR:

Måndagen den 7 september

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 SEPTEMBER
Höstutflykt till Kungsör - lördagen den 19 september

Årets utflykt går till kungariket Kungsör. Där finns sedan en tid tillbaka en välgjord miniatyr
av Kungsgården i skala 1:50. Under bussresan från Stockholm till Kungsör (ca 2 timmars
resa) dricker vi kaffe och säljer lotter till våra miniatyrvinster. Väl framme i Kungsör blir det
lunch och rundtur på dagens Kungsgård i skala 1:1 Vi åker sedan till miniatyren och träffar
där modellbyggarna som ger oss sin berättelse om projektet och de många idéerna de har för
framtiden. Under en gemensam fika på eftermiddagen får vi tillfälle att berätta lite om oss
själva, men framförallt utbyta idéer när det gäller skapande av miniatyrmiljöer. Så följ med på
en dag i miniatyrernas anda.
TID: Lördagen den 19 september kl. 08.30 - ca 17.30
PLATS: Start vid Cityterminalen kl. 08.30
KOSTNAD: 350 kr, icke medlem 500 kr. Inklusive guidning, två fika samt lunch
TA MED: Ta med termosmugg med varmt vatten så bjuder Miniatyrsällskapet på
kaffepulver, te och kaffebröd till alla.
ANTAL DELTAGARE: Max 25 personer. (i mån av plats är även icke medlemmar
välkomna).
MINIMIANTAL: För att resan ska bli av måste minst 15 personer vara anmälda.
ANMÄLAN: Till Anette Åhlstad tel. 08-756 24 30 eller e-post anette.ahsltad@comhem.se
senast 13 september. Ange samtidigt om du är allergisk mot något eller vill ha vegetariskt
alternativ.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse. Ange ditt namn och ”Kungsörresan” på inbetalningen.

AKTIVITETER I OKTOBER
Nolbyn och Värmländskt hantverk – föreläsning av Birgitta
Lindencrona – torsdagen den 8 oktober
Birgitta Lindencrona fortsätter att berätta med utgångspunkt från sin bok Dockskåp &
Miniatyrer. Denna gång kommer hon att ta upp Berit Bergström, Nolbyn och Värmländskt
hantverk. Vi får se bilder och också ta del av saker som inte rymdes i boken.
TID: Torsdagen den 8 oktober kl. 18.00 – 21.00 (inklusive paus då vi själva gör våra
smörgåsar)
PLATS: Kirurgens föreläsningssal, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Vägbeskrivning till Karolinska kan fås vid anmälan eller hittas på
http://www.karolinska.se/sys/Kontakt/Hitta-hit/
Vägbeskrivning till själva föreläsningssalen: Gå in genom huvudentrén, passera cafeterian och
ta hissarna till plan 4. Föreläsningssalen ligger till höger i korridoren till höger om hissarna.
KOSTNAD: Ingen kostnad för föredraget. 20 kr för kaffe och smörgås.
ANTAL DELTAGARE: Max 50 personer. (i mån av plats är även icke medlemmar
välkomna)
ANMÄLAN: Till Marie Källberg kvällstid tel. 08-753 14 61 eller e-post mariekallberg@telia.com senast söndagen 4 oktober.

Obs!

Nedanstående två kurser är båda på lördagen före Nifstamässan. Om man vill
gå båda går det bra. Ta i så fall med egen lunch. Det finns mikro i lokalen. Det finns
också flera ställen runt om där man kan inhandla lite mat eller en smörgås.

Belysning i miniatyrhus med Brian Stevens - lördagen den
24 oktober
Under 3 timmar får vi lära oss om belysning i miniatyrmiljöer och även prova på att koppla in
en lampa. Kursen hålls på engelska av Brian Stevens, men instruktionerna som delas ut är på
svenska. Vi kommer att få lära oss om val av volt, transformatorer, beräkning av antal lampor
mot transformatorn, grundregler för elsäkerhet, val av ledningar, lampor köpta eller
egentillverkade, att använda strömbrytare eller ej samt lödning. Dessutom får vi tips om hur
man placerar och döljer ledningar, var man bäst placerar skarvar, problemlösning och
lämpliga verktyg. Vi får även tillfälle att ställa frågor.
Brian har mångårig erfarenhet av el i miniatyrhus och under de senaste 5 åren har han
vidareutvecklat ”sitt” elsystem, som kommer att kunna inköpas av den som är intresserad. Ett
”kit” för 10 lampor kostar ca 600 kr.
TID: Lördagen den 24 oktober kl. 09.00 – 12.30 (inklusive fikapaus)
PLATS: Gamla Brogatan 32, Stockholm
KOSTNAD: 250 kr inklusive presentcheck på 50 kr vid inköp av material från Brian
TA MED: Ett glatt humör och många frågor
ANTAL DELTAGARE: Max 12 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minst 6 personer vara anmälda
ANMÄLAN: Till Weronica Löhr på tel. 073-502 40 20 eller e-post
contact@crazy4minis.com senast söndagen 11 oktober.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse. Ange ditt namn och ”Elkurs” på inbetalningen.

Att använda faner på möbler och golv med Brian Stevens lördagen 24 oktober
.
Den här 3 timmar långa kursen ger oss mängder av tips och praktisk erfarenhet i att sätta faner
på möbler och att snabbt lägga ett snyggt golv. Brian som håller kursen på engelska kommer
att lära oss vilka typer av faner som passar bäst till vad, vilket lim man ska ha, hur man
tillverkar en slipkloss och ett realistiskt murverk. Vi kommer även att få testa fanering. Med
sig hem får man en bunt faner och ”strip wood” att använda i egna projekt samt slipklossen
och en fanerad öppen spis och inte minst mängder av praktiska tips.
TID: Lördagen den 24 oktober kl. 13.00 – 16.30 (inklusive fikapaus)
PLATS: Gamla Brogatan 32, Stockholm
KOSTNAD: 250 kr
TA MED: Ett glatt humör och många frågor. Brian har med sig allt som behövs.
ANTAL DELTAGARE: Max 12 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minst 6 personer vara anmälda.
ANMÄLAN: Till Weronica Löhr på tel. 073-502 40 20 eller e-post
contact@crazy4minis.com senast söndagen 11 oktober.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse. Ange ditt namn och ”Fanerkurs” på inbetalningen.

AKTIVITET I NOVEMBER
Julpyssel - söndagen 15 november
I år kommer vi att ha det traditionsenliga julpysslet redan i november. Detta beror på att vi vill
vara ute i god tid och dessutom har många av oss mycket annat att stå i, i december. Under
några timmar gör vi juldekorationer i miniformat. Eva Malmsten kommer att ha med sig några
idéer på julpyssel, men som alltid är vi glada om ni själva har några förslag. Om du har det,
kontakta Eva på tel. 08-660 14 93. Föreningen bjuder på en enklare förtäring. Eftersom vi har
julpysslet redan i november blir det inget julbord utan något annat gott. Även i år ordnar vi ett
julklappslotteri. Ta med dig en inslagen minijulklapp, gärna något du tillverkat själv.
TID: Söndagen den 15 november kl.13.00 – 18.00
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: Självkostnadspris för det material som du önskar köpa. Föreningen bjuder på
förtäringen.
TA MED: En inslagen minijulklapp. Dina verktyg, sax, lim, papper, penna etc.
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer
ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias tel. 08-768 62 22 eller på mail malou.mathias@comhem.se senast fredagen 6 november.

