Bliv medlem

Miniatureforeningen ”mini” er en forening med ca. 190 medlemmer, og vi er interesseret i at komme
i kontakt med miniaturister fra hele landet.
Har du lyst til at være med i foreningen, kan du udfylde nedenstående blanket og sende den til foreningens sekretær Tove Palm, Lindbjergvej 13, 2750 Ballerup, eller du kan sende dit navn, adresse,
telefonnr. og e-mailadresse til foreningens mailadresse mini@miniforeningen.dk .

Undertegnede ønsker at blive medlem af Miniatureforeningen ”mini”:
Navn:________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________
Tlf.nr.:________________________________________________________________
E-mailadresse:_________________________________________________________
Jeg kan ikke læse Miniature Nyt elektronisk og ønsker derfor at få det tilsendt pr. post (sæt X):____

_________________ ________________________________________________
Dato
Underskrift

Kender du
Miniatureforeningen ”mini”
Miniatureforeningen “mini” er en forening for alle, der interesserer sig for
miniature i den internationale skala 1:12 og andre måleforhold, delelige
med 12, for dukke- og miniaturehuse.
Foreningens formål er at fremme interessen for miniature, og det gør vi
bl.a. ved at holde medlemsmøder og arrangementer af interesse for medlemmerne f.eks. kurser, udflugter og rejser til miniaturemesser i udlandet.
Desuden udsender foreningen medlemsbladet Miniature Nyt seks gange
om året.

Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 4448 konto.nr. 10145961 eller via
Mobile Pay nr. 42669014. Beløbet er 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer med samme adresse.
Kontingentet er gældende fra 1. januar til 31. december i det år kontingentet indbetales. Ved
indmeldelse 1. september eller senere betales ½ kontingent. Husk at notere navn på indbetalingen.
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www.miniforeningen.dk

www.facebook.com/miniatureforeningen

Medlemsmøder

Miniature Nyt
Miniature Nyt udsendes seks gange om året til foreningens
medlemmer.
Medlemsbladet indeholder bl.a. orientering om foreningens
aktiviteter og om andre arrangementer i ind- og udland af
interesse for miniaturister. Udover oplysninger om tid, sted
og emne for medlemsmøder, kurser, rejser, udflugter mm., er
der også orientering fra bestyrelsen, artikler om miniature og
opskrifter på ”gør det selv” ting. Miniature Nyt udsendes
elektronisk til din mailadresse. Hvis du ikke har en
mailadresse eller har problemer med at læse det elektronisk,
kan du få Miniature Nyt tilsendt med almindelig post.

Digitale medier
Opdateret orientering om foreningens mange tilbud til medlemmerne findes på vores
hjemmeside og Facebook-side. På hjemmesiden findes desuden et meget stort antal links
til andre miniature-hjemmesider i ind- og udland. Under ”Gallerier” kan du se en mængde
billeder af medlemmernes miniature og billeder fra forskellige af foreningens arrangementer. Derudover indeholder hjemmesiden bl.a. alle de ”gør det selv” opskrifter, der tidligere
har været bragt i Miniature Nyt. Gå på opdagelse på www.miniforeningen.dk, og få mere
at vide om, hvad foreningen kan tilbyde eller følg med i, hvad der sker i foreningen på vores Facebook side www.facebook.com/miniatureforeningen/

Ca. en gang om måneden holder Miniatureforeningen medlemsmøder. Her kan du træffe
andre, der deler vores fælles hobby.
Ofte vil der på medlemsmødet være et emne af interesse for miniaturister, f.eks. en demonstration af, hvordan man laver en lille miniatureting.
Foreningen råder over et mini-bibliotek med udenlandske miniatureblade, som medlemmerne kan læse i på mødet eller låne med hjem.
Har du noget, du gerne vil sælge, eller er du interesseret i at se, hvad andre har til salg, er
der også mulighed for det.
Hvis ikke andet er oplyst holdes medlemsmøderne i Farum Kulturhus.
Du er meget velkommen til at besøge os på et medlemsmøde, hvis du er interesseret i at
se, hvad vi laver og eventuelt overvejer at blive medlem.
Se tid, sted og emne på foreningens hjemmeside.
Ud over medlemsmøderne i Farum har en del af foreningens medlemmer dannet lokale
grupper som mødes jævnligt.

Lang Lørdag
Lang lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at komme et godt stykke videre
med et igangværende miniprojekt i godt selskab med ligesindede.
Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hyggeligt. Tag dit projekt,
madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabeltromler til rådighed, og der laves kaffe
og te i lokalet.

Kurser
Foreningen arrangerer jævnligt kurser for vores medlemmer.
Det er erfarne miniaturister, der underviser, og her har du mulighed for at lære nogle teknikker, som er nyttige, når du vil lave
dine miniaturer selv.
Emnerne kan være alt muligt fra fremstilling af miniatureblomster til installation af lys i dukkehuset og alt muligt andet derimellem.

Rejser og udflugter
Foreningen arrangerer med mellemrum spændende rejser og udflugter for medlemmerne.
Det kan være udflugter til miniatureforhandlere i hele landet eller til seværdigheder f.eks.
museer af interesse for miniaturister. Det kan også være rejser til en af de store internationale miniaturemesser i Europa.
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