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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den 6. december 2012 kl. 14.00 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Julemødet 

 

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 

28633403, så kommer vi og lukker dig ind. 
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Kære medlemmer! 

Så står julen for døren og vi afholder vores traditionelle julefest 

med banko, gaver, juletræ og knas. Læs mere inde i bladet. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de medlemmer, 

der har givet mig input til bladet i årets løb. 

Jeg håber, mange andre vil komme med indlæg, udklip eller blot 

ideer til bladet i 2013.  

 

Jeg ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår 

Anny 

 

__________________________________________________ 

Decemberbillede 
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Legetøjets venner holder julefest 

Torsdag den 6. december 2012 kl. 14.30 

 

Entré 40 kr., der betales ved indgangen. 

Tilmelding til formanden senest den 3. december 2012 ( telefonnr. 

og email-adresse på bagsiden af bladet) 

Som sædvanligt vil bestyrelsen arrangere dette møde og tage sig 

af det praktiske arbejde med indkøb og underholdning. 

Der vil være bankospil med gaver til alle. Juletræ og kaffe med 

kager og slik. 

Husk at tage et stykke julepynt med til juletræet, således det kan 

stå smukt pyntet, når der bliver trukket lod om det. 

Er der nogen, der har juleting, de gerne vil sælge, så arrangerer vi 

en lille salgsbod. 

Vi håber rigtig mange vil møde op 

 

Mange hilsener 

Bestyrelsen 
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Referat for mødet den 1. november 2012                                      

Af Anny Petersen                                                                                                                  

Der var lidt flere denne gang end sidste gang – 19 fremmødte. 

     Emnet var: Dukkemøbler efter 1930, herunder Tekno. 

     Mange havde været i gemmerne og fundet rigtig mange ting  

     frem. 

     Der var mange gengangere og mange hjemmelavede ting og 

     meget til Lundbydukkehuset. De fleste møbler var fra  

     1940´erne og 1950´erne. 

     Jeg nævner i flæng: 

 Mange dukkemøbler fra 1950 ´erne 

 Et gammelt køkkenbord med stålvask 

 Et toiletbord m/ spejl 

 En hjemmelavet buffet af cigaræsketræ 

 En gåstol og et serveringsbord   

 Et standur 

 Et bogskab  

 Symaskinebord m/ symaskine 

 En høj rød stol, der kan slås med til legebord 

 En liggestol 

 Køleskab, komfur, håndvask 

 Pejse i forskellige udformninger, heraf en med indlagt lys 

 Arne Jacobsens 7- stol 

 Sofa fra 1950´erne 

 En sovesofa, der kan slås ud 

 Skrivebord med armstol 

 Lamper 

 Soveværelse i birketræ  

 En radio m/ grammofon og lys       

Bagefter kaffe og dejlig æblekage                                       
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Program for næste sæson 

3. januar 2013:    Det samler jeg også på 

7. februar 2013:  Miniaturelegetøj 

7. marts 2013:     Legetøj af pap og papir, f.eks. påskeæg 

4. april 2013:       Generalforsamling og loppetorv 

2. maj 2013:        Dukketøj, sko, hatte, m.v. 

…………………………….. 

Julemærket 

Julemærkets fader var Einar Holbøll. Han var født i 1865 og kom 

som ung i 1887 til Avispostkontoret ved Købmagergades 

Postkontor. 

I 1903 fik han en god ide. Man kunne sælge et ekstra mærke til 

brug for velgørenhed. Året efter i 1904 udkom så det første 

julemærke i Danmark. 

I 1912 blev det første julemærkehjem oprettet og 

fra nu af blev overskuddet fra julemærkesalget 

doneret til julemærkehjem. 

I år er det 100 år siden og med tiden er der 

kommet flere julemærkehjem til, således at der i 

dag er 4 hjem. 

I årene fra 1912 til 1948 kom børnene oftest fra 

det lavere sociale lag og da handlede det om, at børnene fik frisk 

luft og sund kost, så de kunne tage på i vægt. 

Senere og i dag er der stadig brug for julemærkehjemmene, men 

nu er det mest børn, der lider af overvægt, som kommer der for at 

få sund kost og motion. 

Årets julemærke er tegnet af Carl Quist-Møller og viser, at 

børnene er i centrum. 
Kilde: Post Danmark 
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Jeg glæder mig i denne tid… 
Af Birgit Fischer 

Peter fortæller om de mange juleforberedelser i hjemmet, hvor 

moderen bager og får besørget sine byærinder af karl og pige, 

medens faderen i hemmelighed fremstiller julepynt til træet. 

Andre juletraditioner er kommet til senere og blandt den 

julekalendere af forskellig art. 

Som jeg husker fra min barndom i slutningen af 1930´erne og tiden 

under 2. verdenskrig var de flade julekalendere af pap meget 

almindelige og billige. Selv fik jeg et år et yndigt billede med rådyr 

blandt snedækkede graner. Stor var min græmmelse, da jeg 

begyndte at åbne de tilfældigt anbragte datolåger og opdagede, at 

billedet blev ødelagt ved det. Det var en fejl, som gik igen i mange 

af denne slags kalendere. Men der var da også kalendere, hvor 

lågerne var abragt på række i siderne eller nederst på billedet 

eller som vinduer og døre på bygninger, f.eks. en kirke. 

Mange andre typer kalendere har været prøvet, nogle helt simple 

som klassetavlens kridttegnede lysrække, hvor  lysene ” tændtes ” 

dag efter dag, den sølvpapirssvøbte kartoffel med 24 tændstikker 

og snoren med de 24 karameller. – Et år havde vi i mit hjem en 

julekalender fra den katolske boghandel i København. Den adskilte 

sig fra de sædvanlige pap- ophængskalendere, idet den ikke havde 

låger til at åbne, men i stedet krævede mere arbejde. På et meget 

stift papstykke i ca. A4 størrelse var trykt et sart pastelfarvet 

landskab med en snoet vej. Nederst sad en lille blok med 24 

afrivningsblade. Hver dag rev man et blad af og klippede en figur 

ud, som så skulle limes på landskabet, hvor der var fint tegnede 

omrids, der svarede til. Det færdige resultat var en slags 

billedfortælling om Marie fra Bebudelsen til Bethelehem. Året 

efter blev den hængt op igen. Men det år fik min 6 år ældre søster 

et sort/hvidt trykt ark med krybbefigurer. De blev håndkolereret,  
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sat på pap og skåret ud, og så byggede hun af en papkasse, 

rensdyrlav, småsten, grankogler osv. et fint krybberum, som vi 

yngre glædede os over, jeg husker, at jeg fik lov til at flytte rundt 

med de – hellige – 3- konger. 

Omkring midten af 1940´erne fik flere af mine mere velstillede 

jævnaldrende store julekalendere som modelbyggesæt i pap; der 

var f.eks. en sportsflyver og et juleskib, der fyldte godt op i 

spisestuen hos en af naboerne med 2 børn. Disse kalendere var 

dyre efter den tids målestok og ikke særlig charmerende, mere et 

statussymbol. 

En anden decemberfornøjelse havde vi af ” at sætte skoen i 

vinduet”; Hilda har fortalt, at der også kunne være penge i skoen. 

Hver aften rystede vi den ene sko godt og satte den i 

vindueskarmen bag rullegardinet. Næste morgen var der en hilsen 

fra juleenglen. Det var i regelen meget beskedent: 3 friskbagte 

brune kager, en lille tut rosiner, et stk. hjemmelavet konfekt eller 

lign. Men ved enkelte festlige lejligheder var der noget, jeg husker 

endnu, således en lille kallipastababy i rødternede bukser en 

søndag, en minicelluiddukke og – mest fantastisk – søndagen inden 

jul et lille chocoladelokomotiv med kulørte sukkerkugler i kulkassen. 

Året efter var krigen brudt ud og chocolade kunne ikke skaffes 

igen før jeg var for stor til sko-kalenderen. 

I Sydeuropa sætter børn skoene ved ovnen eller ildstedet, har jeg 

læst. Skikken med skoen i vinduet var udbredt blandt folk, jeg har 

kendt, men den uddøde sikkert samtidigt med, at pakkekalenderen 

blev det helt store nummer engang i 1950´erne, da levestandarden 

efterhånden steg. 

Jeg husker den med fornøjelse, men førte den ikke videre til mine 

egne børn ( født 1958, 64 og 66 ), de fik alle en en gave- eller 

pakkekalender, akkurat som deres kommerater fik det. 
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I det senere år er det tilsyneladende blevet så prestigefyldt med 

pakkerne til hver dato, at man ind i mellem læser i bladenes  

brevkasser om problemerne med det for forældre og bedste –

forældre – udgifterne til det stiger....... det der engang var en 

hyggelig lille luksus kan ligefrem udarte sig til et pres. 

Lego kom for nogle år siden de betrængte til hjælp med 

legokalenderen, og man jo da heldigvis også købe færdige 

chocoladekalendere, men glæden ved at ryste skoen og finde en lille 

papirtut ude i tåen er jo blot et minde fra ”gamle dage ”. 
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Lidt om jul 
Af Anny Petersen 

Ordet ” jul ” kommer af det gamle nordiske ord ” Jól ”, der betyder 

fest eller højtid. Et hedensk ord, der stammer fra dengang vi i 

Norden troede på de gamle guder og fejrede solhverv med et 

ordentligt gilde. Da danskerne blev kristne, blev fejringen af 

solhverv, som lå i januar slået sammen med den kristne fejring af 

Jesu fødsel i slutningen af december. Julefrokosten er faktisk en 

udløber af de gamle hedenske drukgilder. 

 

Her i de nordiske lande fejrer vi Jesu fødsel den 24. december 

med julemiddag, dans om grantræet, gaver og knas. 

I resten af verden fejrer man jul den 25. december om morgenen. 

Forklaringen er den, at da Norden overgik til kristendommen, havde 

man intet ur og fra de islandske sagaer ved man, at man regnede en 

ny dag fra mørkets frembrud. Altså begyndte den 25. december 

allerede om aftenen den 24. december og derfor ligger vores jul på 

dette tidspunkt. 

 

Ligesom juletræet kommer adventskransen fra Tyskland. Det 

fortælles, at den første adventskrans blev tændt på Amalienborg 

under 1. verdenskrig af Christian den tiendes tyskfødte dronning 

Alexandrine. 

Efter genforeningen i 1920 blev adventskransen for alvor udbredt i 

Danmark, da de danskere, der havde levet under tysk herredømme i 

60 år havde taget skikken til sig. 

Oprindelig blev kransen pyntet med lilla bånd, da lilla er 

adventstidens farve. Tidligere fastede man i denne periode, ligesom 

man fastede op til påske. 

Under 2. verdenskrig fik adventskransen en ny popularitet, og 

kransen blev pyntet med røde bånd og hvide lys, da nationalfølelsen 

var stærk.                                                               Kilde: Hendes verden 
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Lidt om engle                                                                                                            

Af Anny Petersen 

Engel kommer af det græske ord angelos, som betyder sendebud. 

Vi kender bedst englene fra julens salmer og pynt, men engle spiller 

en fremtrædende rolle indenfor de forskellige religioner. 

Det er en udbredt forestilling i mange religioner, at overjordiske 

væsener fungerer som budbringere fra guderne til menneskene, og 

at sådanne væsener optræder som særlige skytsånder eller 

hjælpere for mennesker. 

I islam er der fire ærkeengle, åbenbaringens engel Gabriel, 

Michael, Israfil og Izrail, der er dødsenglen. Desuden er der den 

faldne ærkeengel Iblis, juledjævelen, som gjorde oprør imod Allah 

og blev forvist. Englene menes at være tættere på Allah end 

mennesker.  

I den antikke jødedom optræder engle i stort tal, og de er her 

organiseret i et hierarki med engle af forskellig rangorden. 

I kristendommen findes der ikke en egentlig lære om engle, men 

engle opfattes som sendebud fra Gud, og i den katolske kirke tror 

man også på skytsengle.  

Engle er der hele året, men særlig ved juletid omtales de i 

forbindelse med juletraditionerne. 

Mange mennesker tror på, at engle kan beskytte dem og at de kan 

hjælpe i givne situationer.  

Når jeg tænker på engle, ser jeg små buttede engle og store 

smukke engle med store vinger.  

Englefigurer i glas, træ og papir er samleobjekter nu om stunder, 

Som glansbilleder findes der utallige forskellige engle. 
Kilde: Bl.a. internettet. 
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 Stort og småt                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bestyrelsen sørger for forplejning til julemødet 

***********************************************                                                                     

Husk at betale dit kontingent. Giroindbetalingskort var indlagt i 

septemberbladet.                                                                                              
************************************************                                                        

 

Sælges                                                               

Drengelegetøj fra 30-erne og 40-erne til salg.                                   

Henvendelse til Eva Ek, tlf. 33 30 22 75 

 

Dukker i nationaldragter  

Henvendelse på tlf. 44945164 

************************************************ 
 

      

Udstillinger og museer                                                                         

Barbie-museet på Borups Alle 188 åbent efter aftale. 

www.barbiemuseum.dk                                             

Nordsjællands legetøjsmuseum, Skovgaard, Hørsholmsvej 32, 3490 

Kvistgård.                                                       

www.legetojsmuseet.dk                                                  

Legetøjmuseet ”Olgas Lyst”,Sommerstedsgade 11,telefon 33 23 85 

58. Åben hver lørdag mellem kl. 13- 17 og ellers efter aftale 

 

 

http://www.barbiemuseum.dk/
http://www.legetojsmuseet.dk/


 

Program for 1. del af sæson 2013 

Torsdag den 3. januar:   Det samler jeg også på                                                                            

Torsdag den 7. februar: Miniature legetøj                                                                                       

Torsdag den 7. marts:    Legetøj af pap og papir, f.eks. påskeæg                                                                                                 

Torsdag den 4. april:      Generalforsamling og loppetorv                                

Torsdag den 2. maj :       Dukketøj, sko, hatte m.v. 

 

Loppemarkeder 

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Remisen Østerbro :  8. - 9. dec. 2012. Alle dage fra 10 – 17. Entré 10 

kr.                                                                             

Farum Arena,Stavnsholtvej 41: 23.- 24. feb. 2013.  Entré 30 kr. 

Frederiksborg hallen, Milnersvej 39, Hillerød: 26.-27. januar 2013 

Entré 30 kr.  

Samlertræf, Frederiksberghallen: 2. december 2012 kl. 11 - 15 . 

Gratis adgang                                                                                                                                                       

Se i øvrigt oversigt over markeder på www.markedskalenderen.dk  

___________________________________________________ 

Formandens E- mailadresse : birgittedencker@mail.dk                                   

Formandens telefonnr. 45 88 88 38                                                          

Reddaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk  Farum Arena:                                             

Redaktørens telefonnr. 44945164                                                      

Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st,th, 2610 Rødovre                     

Hjemmesiden: www.legven.dk    

                                                                                                                       

Deadline til næste blad: 15. december 2012                                                                                                            

http://www.markedskalenderen.dk/
mailto:birgittedencker@mail.dk
http://www.legven.dk/

