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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner  

Næste møde: 

Torsdag den  4. april  2013 kl. 14.30 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen  

2500 Valby 

 

Månedens emne: Generalforsamling og loppemarked. 

 

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 

28633403, så kommer vi og lukker dig ind. 

 

 
 



                                                       Side 2 

 

                                                    

Kære medlemmer! 

Dette blad indkalder til generalforsamling. 

Bestyrelsen beder jer tænke på, hvilke emner vi skal tage op i 

næste sæson. 

Ligeledes bedes I tænke jer om i løbet af sommeren, hvilke input I 

kan berige os med. 

Mange hilsener 

Anny 

 

__________________________________________________ 

April måned 
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Indkaldelse til generalforsamling 

Torsdag den 4. april 2013 

i mødelokalet  

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning (optrykt i dette blad) 

3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1. april 2013) 

5. Valg af bestyrelse, jf. love og vedtægter 

6. Valg af revisor, jf. love og vedtægter 

7. Valg af suppleanter, jf. love og vedtægter 

8. Eventuelt. 

 

Ad 2. Formandens beretning, se side 4. 

 

Ad 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

Ad 4. Der er d.d. ikke indkommet forslag 

 

Ad 5. På valg for en toårig periode er: 

Vivette Niiendam  (modtager genvalg ) 

Hilda Svane (modtager genvalg) 

Anny Petersen (modtager genvalg) 

 

Ad 6. På valg for en etårig periode er: 

Allan Jerris (modtager genvalg) 

 

Ad 7. På valg for en etårig periode er: 

1. suppl. Birgitte Nørgaard (modtager genvalg) 

2. suppl. Anne Friis (modtager genvalg) 

 

Ifølge love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og 

sekretær 

                             Vel mødt/ Bestyrelsen 



   Side 4 

Referat fra sidste møde den 7. marts 2013 

Denne gang var der 16 fremmødte.  

Efter velkomst fra formanden og kaffe i kopperne gik vi i gang 

med at fortælle om de medbragte ting. 

 Glansbilleder, herunder af kronede hoveder og skuespillere  

 Påklædningsdukker 

 Bøger om dukketøj 

 Et hæfte med Peter og Ping 

 Tegneserien ” Ridder Rap” 

 Dukke Lises Mønsterbog 

 Tegne – og malebøg 

 Samlemærker af enhver art 

 Puslespil 

 Overføringsbilleder 

 Silhuetklip 

 Nytårskort 

 Lykønskningskort fra 1875 

 Små dyr af papir (gris, and ), der kan bevæges manuelt 

 Gækkebreve 

 Håndtegnede serier 

 Hånddekorerede fotos 

 Små æsker til piller eller smykker 

 Papmache dukker 

 Billedlotteri 

 Diverse bøger 

 Påskeæg, heraf et fra 1920 

 En lille bitte bog og et lille fotoalbum 
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 Pappåskeæg fra 1970´erne 

 Pop up – kort,  påske – og julekort fra Post Danmark 

 Påskebakker og påskelysestager 

 

Det var i store træk, hvad der var medbragt. 

Herefter var der ”taskesalg” i det tilstødende lokale. 

 
                                               

Billeder fra sidste møde                                               

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Fotos: Anny Green 
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Som noget nyt bringer bladet her forlods formandens beretning til 

generalforsamlingen: 
 

Formandsberetning 2013 

Det har været en lidt anderledes sæson, fordi vi er flyttet hen til et nyt sted 

på Lyshøjgårdsvej, hvor Margit har formidlet kontakt til boligforeningen der. 

Det er anderledes, pladsen og mulighederne er anderledes, og man skal finde 

sig til rette der. Vi er som mange andre i samfundet nødt til at finde ud af, 

hvordan vi vil tilpasse os de nye kår. Hvis nogen kan finde endnu bedre 

faciliteter, så sig endelig frem, men indtil da, har vi som sagt fået et nyt liv i 

Valby. 

Vores emner har i efterårssæsonen været følgende: nyanskaffelser, 

påklædningsdukker, dukkemøbler efter 1930, herunder Tekno og så 

julemødet. Desværre var sidstnævnte lidt tyndt besøgt, og vi vil opfordre til, 

at hele foreningen finder julehyggen sammen næste år. 

Forårssæsonen har indtil videre har følgende emner: det samler jeg også på, 

miniaturelegetøj, legetøj af pap og papir.  

Forude venter generalforsamlingen, hvor vi ser frem til nye forslag til emner 

og så er der selvfølgelig et lille loppetorv.  

Her må vi også høre jeres synspunkter omkring vores nye foreningsliv. Jeg 

synes, det er vigtigt at huske på, at vi snart er en forsamling dinosaurer, de 

sidste af en uddøende art, som har svært ved at rekruttere yngre samlere; et 

forhold vi er nødt til at leve med, og så kan vi jo glæde os over, at vi trods alt 

holder fast i vores interesse for gammelt legetøj. Sidste møde byder på 

dukketøj, sko, hatte m.v.. 

Som sædvanlig stor tak til alle, til kaffetjansfolket, til bestyrelsen, til Margit, 

fordi hun så trofast stiller op, til revisoren og til alle jer , som orker at 

medbringe alskens herlige ting til møderne og ikke mindst til Anny , som så  
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stabilt og imponerende sørger for , at vi får vores blad. Vi har brug for alle i 
den kommende tid til opbakning, til at deltage i kaffebrygningen, så de  
trofaste stadig har lyst til at brygge, så vi stadig  alle har en fornemmelse af at 
støtte en god sag.  Det er det nemlig at forsøge at bevare interessen for 
gammelt legetøj, og det er kun de mennesker, som bliver gamle, der mister 
evnen til at lege og glæde sig over det spontane, barnlige. 

 

Billeder fra sidste møde 

Fotos: Anny Green 
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Vidste I det? 

Vi har på møderne ofte stødt på ordet Neuruppiner, og de fleste 

ved, hvad det betyder. 

For dem som er mindre kendt med navnet- mig selv indbefattet- vil 

jeg fortælle lidt om navnet Neuruppiner. 

Navnet er afledt af Neu Ruppin, der er navnet på en lille by i 

Brandenburg. Navnet blev kendt i 1800- tallet, da en bogtrykker, 

Gustav Kühn iværksatte en masseproduktion af ofte 

håndkolorerede billedark af alment oplysende karakter eller som 

illustration til aktuelle begivenheder.  

Arkene var forsynede med indskriften :  ”Neu –Ruppin,zu haben bei 

Gustav Kühn ”, og derved blev bynavnet snart knyttet til selve 

billedarkene. 

De var ofte forsynet med små som regel to-linjede rim, ofte 

forfattet af Gustav Kühn selv. 

Når billedarkene blev udgivet uden for Tyskland, blev 

oversættelserne til tider besynderlige. 

I dag bruges neuruppiner om vers, der bevist er skæve eller 

kunstlede. 
Kilde: Internettet 

 

 

******* 

 

Titanias Palads 

Der er nu udkommet en bog om Titanias Plads. Forfatteren er Laura  

Beatrice Ricks. I denne bog kan man få mulighed for at studere de 

mange skønne detaljer, som dukkehuset byder på. 

Bogen er på 48 sider, koster 175,00 kr. + forsendelse. 

 www.den gamle skole.dk 
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Lidt om påskelege 

At trille æg i påskedagene er en gammel skik. Aktiviteten med at 

dekorere de hårdkogte hønseæg er en skøn samlende aktivitet. 

Man kan male og dekorere æg på mange måder og kreativiteten ken 

der ingen grænser. Marmorerede æg laves ved at lægge løgringe 

sammen med æggene i kogevandet. 

Mange børn synes, at det er sjovt at trille om kap med de 

hårdkogte æg. 

Visse steder i landet triller man stadigvæk æg i fællesskab ned ad 

et bakkedrag. 

 

Påskejagten 

Som i et orienteringsløb gemmes æggene og sedler, der ledes frem 

til påskesøndagens påskeæg. Legen kan leges ude såvel som inde. 

Har man god tid, kan man skrive de små ledetråde til posterne på 

vers, f.eks. ” Kig oppe, kig nede og se, hvor du skal lede. Kig ude, kig 

inde og se om du kan finde en lille påskehare. Ved sidste post har 

påskeharen lagt et stort påskeæg 
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 Lidt mere påske                                                                                                                             
                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     side 11 

 Stort og småt                                                                                  

Kaffetjansen i april måned tager Bodil og Anne.                                                                                      

Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

Husk at betale dit kontingent. Der endnu medlemmer, der ikke har 

betalt.                                                       

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

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rødovre Loppemarked, Rødovre Parkvej 425: 5. – 6. maj 2013 

Valbyhallen, Skærtorsdag den 28. marts, Langfredag den. 29. marts, 

lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts 2013                                                                                                                                            

Dukkehusfestival i Farum, lørdag den 4. og søndag d. 5. maj fra 10 - 16 

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. april 2013                                                                                                    

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

