
 

 
                                             
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2011 
 
Välkomna att fira jubileumsåret 2011. I år firar vi 10-års jubileum. Ja, det är sant det har 
gått 10 år sedan vi startade miniatyrsällskapet. Det har varit tio fantastiska år med mängder av 
aktiviteter och många glada skratt. Lång var listan med allt vi ville åstadkomma med 
föreningen och det mesta har också genomförts. Vi har heller aldrig haft brist på idéer och 
förslag till nya aktiviteter. Många av er medlemmar har under åren delat med sig av era 
kunskaper och agerat lärare på våra kurser. 
 
Nu vill vi gärna ha hjälp med festen som vi planerar för hösten. Förslaget är att ha den 
lördagen innan Nifstamässan, så att våra medlemmar runt om i landet har en chans att komma 
med, alltså lördagen den 29 oktober. Vill Du hjälpa till, kontakta styrelsen på vår e-
postadress info@miniatyrsallskapet.se och märk mejlet ”festfixare”. 
 
Vi inleder år 2011 med en kurs i tapet och bårdtillverkning, där vi får lära oss att skapa egna 
mönster av Ninni Ahlsell som tidigare visat förgyllning och trompe l’oeil. I februari fortsätter 
vi med hembesök och den här gången bjuder Leena Holmgren in oss till sin miniatyrvärld. 
Glöm inte att vi vill komma hem till fler, så hör av er till någon i styrelsen. 
I mars blir det vårpyssel och en chans att kanske avsluta ett halvfärdigt projekt eller en 
byggsats som bara ligger och väntar i lådan. 
Boka också in föreningsstämman lördagen den 9 april. Vi återkommer med mer detaljer i 
nästa medlemsbrev. Vi lovar att årets stämma blir något extra, så missa inte den. 
 
 

 
Återblick till år 2001 vårt första år 
Vi ordnade 5 aktiviteter för våra 92 medlemmar. Aktiviteterna var: 

• Angie Scarr höll två kurser i tillverkning av frukt, grönsaker och mat i Fimolera. 
• Målning av miniatyrmöbler med Liisa på Danderyds Måleri. 
• Petri Tigercrona lärde oss att bygga miniatyrhus.  
• Studiebesök på Delsbogården, Skansen. 
• Jylpyssel  

 
 

 
Väl mött önskar  
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) 0171-54 225 
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22 
Anna Werner  08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020 
Agneta Wallers (webbmaster) 08-647 16 04 
Hemsida: http://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. 
 
 

 
FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DESSA AKTIVITETER: Tisdagen den 4 januari 
 

 
AKTIVITET I JANUARI 
Tapettillverkning med hjälp av stämplar – lördagen den 22 
januari  
 
Ninni Ahlsell har tidigare hållit i flera populära kurser i Miniatyrsällskapets regi. I denna kurs 
kommer vi att få tillverka egna tapeter i papper. Vi kommer att få pröva på gammaldags 
stänkmålning, schablonmålning och kamningsteknik. Detta gör vi genom att använda oss av 
stämplar, tandborstar, kammar etc. 

 
TID: Lördagen den 22 januari kl. 10.00-17.00 
PLATS: Rådhusgatan 16, Vaxholm 
KOSTNAD: 500 kr inkl. allt material. 
TA MED: Ta med lunch. 
ANTAL DELTAGARE: 12 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer. 
ANMÄLAN: Till Anna Werner, tfn: 08-660 04 01, e-post annawernerpuig@gmail.com, 
senast den 17 januari. 
BETALNING: Pengarna tillhanda Ninni Ahlsell på Bg: 5264-8193, så fort du fått en 
bekräftelse. 
 

 
AKTIVITETER I FEBRUARI 
Hembesök hos Leena Holmgren och tillverkning av hattaskar - 
lördagen den 5 februari 
 
Välkommen till en eftermiddag hos Leena Holmgren. Vi kommer att tillverka hattaskar samt 
titta på vad hon samlat och tillverkat i miniatyrväg under de senaste 27 åren. Leena är en 
skicklig miniatyrist och hennes skåp är mycket sevärda.  

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. 



TID: Lördagen den 5 februari kl. 13.00-16.00 
PLATS: Norevägen 28, Djursholm. Färdbeskrivning vid anmälan. Även hämtning vid T-bana 
ordnas. Anmäl önskemål om detta vid anmälan. 
KOSTNAD: 50 kr för material 
FÖRTÄRING: Kaffe, te och kaka. 
TA MED: Underlag att jobba på, papperslim, liten fin sax, pincett, lampa om du behöver bra 
ljus, ficklampa (då Leenas dockskåp ej har belysning). 
ANTAL DELTAGARE: Max 14 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer. 
ANMÄLAN: Till Leena, tfn 755 62 50 eller e-post leena.holmgren@bredband.net senast 30 
januari. 
BETALNING: Betalning på plats.   

 
Kurs i bårder och kakel med hjälp av stämplar och kartong - 
lördagen den 19 februari 
 
I denna kurs med Ninni Ahlsell kommer vi att göra små kakelplattor av papp, som vi sen 
"fogar". Vi gör mönster på kaklet med hjälp av stämplar. Bårderna tillverkar vi med hjälp av 
stämplar och kammar. Ninni har många inspirationsböcker som vi får tillgång till under 
kursen.    
 
TID: Lördagen den 19 februari kl. 10.00-17.00 
PLATS: Rådhusgatan 16, Vaxholm 
KOSTNAD: 500 kr inkl. allt material. 
TA MED: Ta med lunch. 
ANTAL DELTAGARE: 12 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer. 
ANMÄLAN: Till Anna Werner, tfn: 08-660 04 01, e-post annawernerpuig@gmail.com, 
senast den 14 februari. 
BETALNING: Pengarna tillhanda Ninni Ahlsell på Bg: 5264-8193, så fort du fått en 
bekräftelse. 
 

 
AKTIVITET I MARS 
Vårpyssel – lördagen den 19 mars 
 

Ny tradition från förra året är vårpyssel. Vi träffas och pysslar tillsammans med det man själv 
tagit med sig. Ett trevligt sätt att träffas, prata och dela med sig av idéer. Har man kört fast 
med något, kan kanske någon annan ge hjälp och tips. Om du är ny som medlem är det här ett 
toppentillfälle att lära känna flera likasinnade. 
 
TID: Lördagen den 19 mars kl. 13.00-16.00 
PLATS: Birger Jarlsgatan 36, 3 tr. Stockholm. 
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 12 deltagare  
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer. 
ANMÄLAN: Till Weronica Löhr, 073-5024020 eller på e-post weronica@loehr.se senast den 
14 mars. 
 

  


