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Hej alla medlemmar! 

Vi hoppas ni alla har haft en bra sommar, vädret till trots och kanske hunnit med att göra en 

eller annan miniatyr. 

Som många av er redan vet så valdes jag, Weronica Löhr, som ny ordförande för 

Miniatyrsällskapet för en period av ett år. Jag vill passa på att tacka Monica Ericsson å 

styrelsens vägnar för ett fantastiskt arbete under 15 år! Det har varit ett nöje att arbeta med 

dig och jag ska göra mitt bästa för att ta över rodret det kommande året. 

Innan vi drar igång höstens aktiviteter och kurser vill jag påminna er alla om några 

ändringar som kommer att ske successivt, allt för att göra det enkelt, smidigt och mindre 

tidskrävande för oss alla som jobbar för sällskapet. 

Vi vill denna höst uppmärksamma att vi bjuder in till träff i oktober för de som blivit nya 

medlemmar de senaste åren. Vi har många spännande träffar att se fram emot, bara i 

september har vi två aktiviteter inplanerade! En av dessa aktiviteter kommer att äga rum i 

Östra Real på Karlavägen i Stockholm där vi hyr klassrum. Centralt och smidigt. 

 

Vi kommer 2018 att sluta med brevutskick och kommer då att göra våra utskick via e-post 

och all information kommer även att ligga på vår Facebook respektive hemsida. Vi gör detta 

av olika skäl bland annat på grund av tid, kostnad och inte minst ur miljösynpunkt! 

Medlemskortet kommer fortsättningsvis skickas ut men då i form av vykort som sen lätt kan 

tas med på mässorna för att komma in och betala medlemsrabatterat inträde! 

 

På tal om mässan så äger den i höst rum söndagen den 15:e oktober. Vi har gjort lite 

justeringar allt för att förbättra både framkomlighet och upplevelse som besökare. Vi kommer 

således också att sluta med kontanter allt eftersom troligtvis någon gång under 2018. Detta på 

grund av dyr kontanthantering samt risk för rån. Så välkommen att betala med kort eller allra 

bäst via Simple Sign Up med förköpta biljetter och gå före i kön! 

Vi ser fram emot att se er i höst på någon av våra kurser och/eller på mässan! 

Väl mött! 

Styrelsen genom Weronica 

 

 

 

 

 

 



VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ: 

Weronica Löhr (ordförande) 073-5024020 

Marie Källberg (sekreterare) 08-753 14 61 

Marie Hosinsky (kassör) 070-4839816 

Christina Ragnö (ledamot) 070-765 81 56 

Catharina Stjerngranat (ledamot) 070-359 73 43 

Anna Werner (suppleant)  

Christina Lombard (adjungerad) 

Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se 

e-post: info@miniatyrsallskapet.se   

Pg 407 12 52-3  

 

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER   

Att tänka på när du anmäler dig till en kurs: 

● Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften eller anmält dig via Simple 

Signup 

● 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  

 

AKTIVITETER I SEPTEMBER   

Inställd kurs - Välkommen till bokbindarkurs i miniatyr 

Vi hoppas kunna återkomma med ett nytt tillfälle i vår.  

Du kommer att lära dig att tillverka miniatyrböcker i en skala på cirka 1:10. Vi börjar 

med att tillverka en enkel bok som liknar närmast en pocketbok. Man limmar ihop 

pappersark till ett bokblock och skär sedan till det. Efter det skär man till pärmarna 

och ryggen och klär dem med överdragsmaterial och till sist hänger man in 

bokblocket i pärmarna. Material som ingår i kursen: Papper till bokblocket, papp till 

pärmarna, kartong till ryggen, överdragsmaterial som papper och klot, bokbindarlim, 

tyg till kapitälband och gasväv. Verktyg som deltagarna får: Falsben, trekantig 

vinkelskiva (Geodreieck), rundstavar för att runda bokblocket, Biltemapinnar till olika 

ändamål och lim pensel.   

TID: Lördag 9 september kl. 10 – 17 

PLATS:  

KOSTNAD: 600 kr, betalas på plats. Anmälan bindande 

TA MED: Skärplatta, brytkniv, stållinjal om man har, små klämmor, pincett, en liten 

bit av en musmatta (som när man gör blommor), stiftpenna och sudd, sax, 

tandpetare, liten limtrasa och liten hammare om man har samt liten låda att ta hem 

böckerna i.   

ANTAL DELTAGARE: 10 MINIMIANTAL: 4  

 

 



Välkommen till Bergrummet & nya leksaksmuseum 

Tidö Collection of Toys and Comics är namnet på vår samling av leksaker och serie-

original. Under sex decennier har familjen von Schinkel byggt upp en fantastisk 

samling av leksaker som sträcker sig från 1600-talet ända fram till idag. I samlingen 

som nu flyttar från Tidö slott till sin nya permanenta bostad på Skeppsholmen ingår 

även flera serieoriginal av svenska och utländska serietecknare från olika tidsepoker 

och genrer. 

  

TID & DATUM: 20 september. Kl. 18 

PLATS: Bergsrummet, Skeppsholmen. www.bergrummet.com 

KOSTNAD: 50 kr/pers. 

TA MED: Glatt humör 

ANTAL DELTAGARE: max 20 

MINIMIANTAL: 6 

ANMÄLAN: https://simplesignup.se/event/99157 

  

AKTIVITETER I OKTOBER 
Välkommen alla nya medlemmar på träff!! 

Vi vill gärna träffa alla nya medlemmar som vi fått dom senaste åren så vi kan lära 

känna er lite bättre. Vi berättar om Miniatyrsällskapet & våra aktiviteter, vi vill gärna 

höra om era önskemål på tex. aktiviteter & kurser. Vi kommer bjuda på fika och vi tar 

också med böcker om miniatyrer, tidningar och lite annat som inspiration.   

TID: 18-21 Onsdag 4/10 

PLATS: Östra Real klassrum A114. Karlavägen 79, Stockholm. Buss/T-bana på 

karlaplan 

KOSTNAD: Gratis 

TA MED: Frågor, önskemål & glatt humör 

ANTAL DELTAGARE: max 30 st 

MINIMIANTAL: 6 

ANMÄLAN: weronica.lohr@redwise.se, alt SMS 0735024020 

 

Stockholms Miniatyrmässa - söndagen 15 oktober, OBS Söndag 

Vi har nu hyrt ett rum till och flyttat på fiket så det ska gå lättare att komma in och 

röra sig på mässan - Varmt Välkomna! 

 

TID: Söndagen den 15 oktober kl.11.00-16.00, OBS TIDEN 

PLATS: Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation 

Östermalmstorg, uppgång Stureplan. 

KOSTNAD: 40 kronor vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet. 

Utan medlemskort ordinarie mässpris 80 kronor. 

TA MED: Giltigt medlemskort. Något du vill ställa ut på “Gör det själv-bordet”. 

Kontakta Agnes Svensson: 0706588495 så vi vet hur många som vill ställa ut. 

http://simplesignup.se/event/99157-vaelkommen-till-bergrummet-nya-leksaksmuseum
mailto:weronica.lohr@redwise.se


ANTAL DELTAGARE: Obegränsat. 

ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma! 

BETALNING: Vi ser gärna att du betalar via Simple Signup eller med kort. Vi vill 

undvika kontanthantering.  

Förbetalning via Simple signup och gå före kön: https://simplesignup.se/event/99158 

Samma dag, med kort eller kontant (vi kommer inte att kunna växla 500 kr sedlar). 

 

AKTIVITETER I NOVEMBER  

Hur kan man få föremål att se gamla ut - måndagen 6 

november. Fortsättningskurs. 
Jonas Dahlberg, som vi lärt känna via IPMS, bygger mycket fina dioramor. Ni som 

deltog i kursen förra året kan under denna kväll få testa på de olika tekniker Jonas 

då visade på era egna föremål. Vi börjar med en snabbrepetition och sedan får ni 

testa själva och Jonas svarar på frågor och ger tips under kvällen. Vill man se vad 

Jonas har byggt kan man söka på Jonas Dahlberg Diorama, det mesta man då ser 

har han gjort.  

TID: måndag 6 November kl 19 – 21.30 

PLATS: Hemma hos Jonas, Hemgårdsvägen 12 i Sollentuna. Vägbeskrivning: 

Pendeltåg till Sollentuna C och sedan 15 min promenad genom villaområden. 

TA MED: Några små föremål i olika material, t ex stolar, träkonstruktioner, krukor, 

hinkar, plåtburkar som vi kan testa tekniker på. Grundmåla dem innan så spar vi tid. 

 

KOSTNAD: 150 kr 

ANTAL DELTAGARE: Max 10 

ANMÄLAN: till Marie Källberg, mail marie-kallberg@telia.com telefon 08 51773970 

eller 0700 01 73 69 

BETALNING: 150 kr, ska betalas direkt till Jonas på plats efter bekräftelse att du 

kommit med. 

http://simplesignup.se/event/99158-stockholms-miniatyrmaessa-soendag-15-10

