
 
 

 
                                             
 
 
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2013 
 
Efter en sådan härlig sommar som vi haft, hoppas vi att ni känner för lite spännande 
miniatyraktiviteter. Vi inleder med en heldagsutflykt till Motala museum redan i september. 
Vi var där år 2003 så vi tycker att det är dags för ett återbesök. Gå gärna in på hemsidan 
www.motalamuseum.com och titta på bilder från de fina miljöerna som Eivor och Hans 
Nielsen skapat. Mer detaljer om resan finns längre fram i brevet. Det är bara att anmäla sig. 
Den 20 oktober är det dags för miniatyrmässa på Hotell Anglais igen och som medlem får du 
rabatt på inträdet vid uppvisande av giltigt medlemskort. Den här gången kommer Carol 
Mann från England tillbaka med sin underbara keramik och med sig har hon Karon 
Cunningham som säljer miniatyrer av hög kvalité från mästare i hela världen 
www.karoncunningham.com.  
Ett tips är att bli medlem i Scandic Friends och få 20 % på mat (ej dryck) under helgerna, 
gäller även om man inte bor på hotellet. Man registrerar sig på 
https://www.scandichotels.se/Stamgast/Bli-medlem-i-Scandic-Friends/ och får senare ett kort 
hemskickat efter ca 2 veckor. Man får rabatt för max 6 personer på samma kort. Visa kortet 
innan du ber att få notan. 
Vi kommer också ha en kurs dagen innan mässan där vi gör en bröllopstårta. I år återupptar vi 
det uppskattade julpysslet igen. Det blir en söndagseftermiddag i november med mat och 
pyssel. 

 
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 
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: onsdagen den 4 september 
 

 
 
AKTIVITET I SEPTEMBER 
 
Utflykt till Motala och Eivors Nielsens miniatyrmiljöer – lördagen 
den 21 september 
 
I september gör vi en utflykt till Motala museum för att titta på Eivor Nielsens fantastiska 
miniatyrmiljöer från hennes uppväxt. Miljöer som hon skapat under många år. Vi reser med 
abonnerad buss från City Terminalen i Stockholm och stannar till i Gamla Linköping, där vi 
äter lunch på Wärdshuset. Vi anländer Motala museum runt kl. 13.00. På Motala museum blir 
det filmvisning, fika och titt på Eivors samling i olika grupper beroende på antalet deltagare. 
 
TID: Lördagen den 21 september kl.08.30 – ca 19.00 
PLATS: Bussen utgår från City Terminalen vid Stockholms Centralstation. På 
anslagstavlorna kan man se vilken ”gate” bussen går ifrån. 
KOSTNAD: 495: - inkl bussresa, entré, fika med kaka samt lunch i Gamla Linköping. 
TA MED: Nyfikenhet, kamera 
ANTAL DELTAGARE: Max 49 personer 
MINIMIANTAL: För att resan ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 29 personer.  
ANMÄLAN: Till Anna Werner mobil: 0704 90 89 90 eller e-post 
annawernerpuig@gmail.com senast torsdagen den 12 september. 
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3, så fort du fått en 
bekräftelse.  
 
 

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. 



 
AKTIVITETER I OKTOBER 
 

Bröllopstårta i två våningar - lördagen den 19 oktober 
 
Ni som besökte Miniatyrmässan i mars minns säkert de fina tårtorna som Valentina från 
Valbebi MINIATURES sålde på bordet bredvid Miniatyrsällskapets. Valentina kommer att 
lära oss göra en tårta i två våningar. Kursen är dagen innan mässan, så passa på att spendera 
hela helgen i miniatyrernas tecken. Vill du se vad Valentina gör så gå in på 
www.valbebiminiatures.com.  
 
TID: Lördagen den 19 oktober mellan kl. 10.00-16.00 med paus för medhavd lunch. 
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta buss 611 från tunnelbanestation 
Danderyds sjukhus 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. Åker du bil kan du parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan 
Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan. 
KOSTNAD: 500 kr inklusive allt material. 
TA MED: Underlägg som skydd för bordet (tallriksunderlägg i plast är ett förslag), 
kakelplatta att arbeta på, liten kavel i glas alt. plast och lunch (kan inhandlas på ICA-butiken i 
närheten). 
ANTAL DELTAGARE: Max 10 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer. 
ANMÄLAN: Till Valentina på info@valbebiminiatures.com eller på tel. 0707-13 00 99, 
senast måndagen 7 oktober. 
BETALNING: Kursavgiften betalas in på Handelsbanken 6767 (clearing nr) 279 197 578 så 
fort du fått en plats på kursen, senast fredagen 11 oktober. 
 
 

 
 
Stockholms Miniatyrmässa på Hotel Anglais - söndagen den  
20 oktober 
 
Nu är det dags för höstens miniatyrmässa. Missa inte den! Som medlem går du på mässan till 
reducerat pris. Vi kommer att ha minst två utländska deltagare. Vilka som ställer ut kan du 
hitta på miniatyrsällskapets hemsida i slutat av september. 
 
TID: Söndagen den 20 oktober kl.10.00-15.00  
PLATS: Scandic Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation Östermalmstorg, 
uppgång Stureplan 
KOSTNAD: 50 kr vid uppvisande av giltigt medlemskort.  
TA MED: Giltigt medlemskort.  
ANTAL DELTAGARE: Obegränsat 
ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma. 
BETALNING: Betalning sker på plats. Gärna jämna pengar. 
 
 



 

 
AKTIVITET I NOVEMBER  
 
Studiebesök hos Sidencarlson - tisdagen den 5 november  
 
Välkommen på ett studiebesök i tygaffären Sidencarlson i Stockholm, där vi får en 
genomgång av deras sortiment och av olika tygkvalitéer, framför allt om siden. 
 
TID: Tisdagen den 5 november kl 9.00 - 10.00 (obs! tiden) 
PLATS: Sidencarlson, Drottninggatan 80, Stockholm 
KOSTNAD: 0 kr 
TA MED: Nyfikenhet & frågor 
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer 
MINIMIANTAL: För att studiebesöket ska bli av måste minimiantalet anmälda vara minst 6 
personer. 
ANMÄLAN: weronica@loehr.se eller mobil 073-502 40 20 senast tisdagen den 29 oktober. 
Du är anmäld när du fått en bekräftelse av Weronica.  
   

 
 
Julpyssel - söndagen den 17 november  
 
I år kommer vi att återuppta det traditionsenliga julpysslet som vi inte haft sedan år 2009. 
Många har efterfrågat denna aktivitet, så nu kan vi alla glädjas åt att få julpyssla tillsammans.  
Under några timmar gör vi juldekorationer i miniformat. Föreningen har köpt in några fina 
juldekorationskit som man kan köpa till självkostnadspris. Men om du heller vill pyssla med 
något eget, går det naturligtvis lika bra. Som alltid är vi glada om ni själva har några förslag 
på julpyssel att dela med er av. Föreningen bjuder på en enklare förtäring. Eftersom vi har 
julpysslet redan i november blir det inget julbord utan något annat gott.  
 
TID: Söndagen den 17 november kl.13.00 – 18.00  
PLATS: Kvartesgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta buss 611 från tunnelbanestation 
Danderyds sjukhus 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. Åker du bil kan du 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: 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 ma-
lou.mathias@comhem.se senast fredagen 8 november. Du är anmäld när du fått en 
bekräftelse av Ma-Lou.  
 


