
 

                        

             
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2016 

Gott Nytt År! Ni vet väl att 2016 är lika med Miniatyrsällskapets 15-års jubileum? 
Det känns fantastiskt att vi har funnits i 15 år och fortfarande har massor att erbjuda alla våra 
medlemmar. På novemberaktiviteten med el-fördrag och mat kom många av våra nya 
medlemmar och vi blev rekordmånga (nästan 30). Jättekul tycker vi. 
Nu till vårens första aktiviteter. Vi inleder med en kurs hemma hos Johan Dahlberg som är en 
verklig mästare på att åldra och smutsa ner föremål och miljöer. Missa inte det. I mars har vi 
två aktiviteter varav den ena är mässan 13 mars med 50% rabatt på inträdet för er medlemmar 
och ett unikt besök på det ännu inte öppnade Scenkonstmuseet 16 mars. 
Boka även in lördagen 23 april för föreningsstämman på Herrängens gård. Mer detaljer 
om stämman kommer i nästa medlemsbrev. 

Viktiga nyheter för 2016: 

Vi tänker kliva in i 2000-talet och införa e- medlemsbrev dvs. ni kommer få nästa brev via 
mejl. För att vi ska ha rätt adress till var och en ber vi er sända ett mejl med gällande e-
postadress till : info@miniatyrsallskapet.se  senast i februari.  
Du som inte har dator får naturligtvis medlemsbrevet per post även i fortsättningen. 

Nyhet nummer 2 är betalning och anmälan till aktiviteter via dator. Vi kommer att använda 
Simple signup både för anmälan och betalning. Länk dit bifogas i respektive aktivitets-
inbjudan. Eftersom alla inte har dator så kommer man även kunna anmäla sig via telefon och 
vi kommer fördela antalet tillgängliga platser mellan Simple signup och telefonbokning. 
Införandet av bokning via dator förenklar bokföringen för vår kassör och revisor. 

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 
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AKTIVITETER I FEBRUARI 

Hur kan man få föremål att se gamla ut – Måndagen 15 februari 

Jonas Dahlberg, som vi lärt känna via IPMS, bygger mycket fina dioramor. Han kommer 
under en kväll att visa oss flera olika sätt att åldra föremål och miljöer.  
Vill man se vad Jonas har byggt kan man söka på Jonas Dahlberg Diorama, det mesta man då 
ser har han gjort.  

TID: måndagen 15 februari kl 19 – 20.30 
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 
KOSTNAD: 50 kr  
ANTAL DELTAGARE: Max 8 
ANMÄLAN: till Marie Källberg, mail marie-kallberg@telia.com telefon 08 51773970 eller 
0700017369 
BETALNING: 50 kr, ska betalas senast to 11 februari till Miniatyrsällskapet PG 407 12 52-3 
efter bekräftelse att du kommit med.  

AKTIVITETER I MARS 

Stockholms Miniatyrmässa - söndagen den 13 mars 
TID: Söndagen den 13 mars kl.11.00-16.00. 
PLATS: Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation Östermalmstorg, 
uppgång Stureplan. 
KOSTNAD: 40 kronor vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet 
(medlemskortet för år 2015 är giltigt t o m april 2016). Utan medlemskort ordinarie mässpris 
80 kronor. 
TA MED: Giltigt medlemskort. 
ANTAL DELTAGARE: Obegränsat. 
ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma! 
BETALNING: Betalning via hemsidan, med kort eller kontant på plats. Gärna jämna pengar. 

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.
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Marionetteaterns miniatyrsamling – Onsdagen 16 mars 

Missa inte detta unika tillfälle att se Marionett teaterns miniatyrsamling och höra Michael 
Meschke (tidigare ägare av Marionett teatern) berätta om föremålen. Samling tillhör idag 
Scenkonstmuseet och när museet öppnar senare i vår kommer endast delar av samlingen 
visas. Den kompletta samlingen finns idag i Tumba men vi kommer att få se den i 
Scenkonstmuseets sammanträdesrum på Sibyllegatan 2. 
Museet bjuder på fika och Miniatyrsällskapet bjuder på tillbehör. 

TID: onsdagen16 mars kl 18:00 – ca 19:30. Samling 17:50 
PLATS: Sibyllegatan 2 
KOSTNAD: 50 kr inklusive fika och smörgås 
ANTAL DELTAGARE: Max 15 (10 platser via Simple signup och 5 via telefon) 
ANMÄLAN: Simple signup länken: http://simplesignup.se/private_event/70197/4ee26f2d2d  
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  
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