
 

 

 

                                             

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 2 år 2016 
 

Här kommer medlemsbrev nummer två samt en separat inbjudan till föreningsstämman. 

Bifogat finns två nya vår-aktiviteter. I april blir det guidning av utställningen Rejält RETRO på 

Nordiska museet och i maj kan man följa med på en hantverksvandring i Gamla Stan.  

Till föreningsstämman kommer Axel Örtenblad och håller föredrag. Här kommer några länkar man 

kan besöka och se vad Axel jobbar med. 

http://ortenbladcreative.se/ 

DN 20:e september 2015: 

http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/karriar-i-miniatyr-for-professionell-modellmakare 

Axel Örtenblad -Special Interest Guy IPMS Modellexpo-08 -2016: 

http://www.ipmsstockholm.se/home/08-open-16-17-april-2016/08-open-2016-english/08-open-

special-exibitions/ 

Är det någon aktivitet som ni vill att vi ordnar så kom gärna med förslag på föreningsstämman.  

Till hösten har Elaine lovat att hålla sin kurs i att bygga en vinkällare. Det blir en helgkurs (8-9 

oktober) dvs. veckan innan höstmässan 16 oktober. Mer info och inbjudan kommer i medlemsbrev 

nummer 3.  

 

Medlemsbrev nummer 3 kommer att sändas ut elektroniskt till alla som sänt in sin e-mail adress. 

För att vi ska ha rätt adress till var och en, och veta att ni vill ha medlemsbrevet via mail, ber 

vi er sända ett mejl med gällande e-postadress till: info@miniatyrsallskapet.se  

 

Som vi meddelade i förra brevet så har vi introducerat Simple Signup och ber er alla med dator att 

testa det vid anmälan. Det förenklar vår kassörs jobb. Länk dit bifogas i respektive aktivitets-

inbjudan.  

 

Inbetalningskort för 2016 är bifogat och medlemsavgiften är oförändrad.  

Vi ser fram mot att ses på föreningsstämman och övriga aktiviteter. 

 

Väl mött önskar Styrelsen 

 

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ: 

Monica Ericsson (ordförande) 070-3513214 

Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61 

Marie Hosinsky (kassör)070-4839816 

Anna Werner (ledamot)08-6600401  

Weronica Löhr (ledamot)073-5024020 

Christina Ragnö (ledamot)070-765 81 56 

Catharina Stjerngranat (adjungerad)070-359 73 43  

Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se 

e-post: info@miniatyrsallskapet.se  Pg 407 12 52-3 

 
 

 

 

AKTIVITETER I APRIL 
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Rejält  RETRO - onsdag 6 april 
Vi har bokat en guidad visning av Rejält RETRO på Nordiska museet. En utställning med målade 

allmogemöbler från 1750-1850. En möbelstil som ganska ofta förekommer i våra svenska 

miniatyrmiljöer så här kan man få inspiration. Visningen är på ca en timme och efter den finns 

möjlighet att ta en fika i museets restaurang som har samma öppettid som museet dvs. till 20:00. 

 

TID: onsdagen 6 april kl. 18:00 – ca 19:00. Samling 17:50 

PLATS: Nordiska Museet, Djurgården 

KOSTNAD: 50 kr  

ANTAL DELTAGARE: Max 30 (15 platser via Simple Signup och 15 via telefon) 

ANMÄLAN: Simple Signup länken: http://simplesignup.se/private_event/71684/3e7f78e0df 

alternativt till Monica Ericsson, mail mw.ericsson@telia.com telefon 08-51050883 eller 070-

3513214  

BETALNING: Via Simple Signup alternativt insättning på postgiro 407 12 52-3 efter anmälan  

 

FÖRENINGSSTÄMMAN- lördag 23 april 
Årets stämma hålls på Herrängens gård i Segeltorp. Se detaljer i separat kallelse 

TID: lördag 23 april 13:00- ca 15:30.  

PLATS: Herrängens gård, Segeltorp 

KOSTNAD: Miniatyrsällskapet står för kostnaden  

ANTAL DELTAGARE: alla medlemmar 

ANMÄLAN: se separat kallelse 

 

 

AKTIVITETER I MAJAKTIVITETER I MAJ 

 

Hantverksvandring i Gamla Stan – tisdagen den 10 maj 

Ta chansen att träffa några hantverkare i Gamla Stan och få en inblick i deras hantverk och vardag i 

Stockholms äldsta stadsdel. Vi besöker bland annat en skyltmakare och en skomakare. Under den ca 

två timmar långa vandringen, som leds av en guide, kommer du också att få en dos historik om 

Gamla Stan, dess gator och människor. Glöm inte att ta bekväma skor då grändernas kullerstenar 

kan bli tröttsamma för benen. 

TID: tisdagen den 10 maj kl. 18:00 – ca 20:00.  

SAMLING  17:50 vid Evert Taube statyn på Järntorget. 

KOSTNAD: 50 kr  

ANTAL DELTAGARE: Max 12 (8 platser via Simple signup och 4 via telefon) 

ANMÄLAN: Simple Signup länken: http://simplesignup.se/private_event/73008/f04e4e9336 

alternativt till Marie Hosinsky, telefon 08-25 93 62  kvällstid 

BETALNING: Via Simple Signup alternativt insättning på postgiro 407 12 52-3 efter anmälan och 

bekräftelse att du fått en plats.  
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