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Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

2500 Valby 

Næste møder 

  

Torsdag den 3.maj 2018 kl. 14.30  

Emne: Celluidlegetøj 

  

 

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

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

Så liner vi op til sidste møde i første sæson. 

Emnet er celloidlegetøj og det er jo et vidt begreb, så tag alt med, 

der er lavet af celluloid: f.eks. dukker, dukkestuetilbehør,dyr m.m. 

Nu er det snart loppetid for de udendørsmarkeder. Jeg håber I 

finder noget godt til jeres samlinger. 

 

På gensyn den 3. maj og god sommer 

Anny     

 

 

__________________________________________________ 

 

Nu må foråret komme 
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 Referat fra mødet den 1. marts 2018 

Den bidende frost holdt desværre nogle væk, men 12 havde 

trodset vejrgudernes vrede, så vi havde dog en del at se på. 

Og vi fik et nyt medlem, Merete, Velkommen! 

Med Birgitte som indpisker startede mødet. Vi påtænker at 

lave en kaffeliste for hele sæsonen, så der tilmeldes lidt 

flere end Tordenskjolds soldater, - og det er et 

overkommeligt job. Og så må man gerne give tips om gode 

emner til næste sæson. 

Anne havde taget en bagerbutik med med særdeles stort 

udvalg af bagværk. Noget brød købt i England mens noget er 

dansk f.eks. wienerbrød. Butikken er sikkert tysk fra ca. 

1900. Der var også en købmandsbutik, som muligvis var 

fængselslegetøj. Desuden viste Anne nogle nykøbte 

påklædningsdukker fra Amerika fra slutningen af 1800-tallet. 

Anny havde en lille skolepult med. Hun har planer om at få 

Hjemmet til at omtale vores forening, og vi må holde fast i, at 

vi er en historisk forening og ikke en miniatureklub, men 

måske kunne vi tiltrække nogle samlere, som vi så kan 

hjernevaske til at interessere sig for nogle af vores emner. 

Birgitte havde personale fra et bedre hjem, kok, stuepige, 

barneplejerske, samt en læge og en sygeplejerske. 

Birgitte N. havde hele 2 bondegårde med samt en stofbutik, 

som Camilla havde lavet som barn. Den var meget fiks og 

veludstyret. 

Igen en givtig eftermiddag i gode venners selskab. 

Margit Ambeck 
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Billeder fra mødet i marts 2018 

Arbejdspladser – fotos Anny Green 
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Referat fra   

Generalforsamling 5/4 2018 

På trods af, at foråret så småt tittede frem, var fremmødet 

beskedent. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer havde meldt 

afbud. Til gengæld kunne vi glæde os over, at Hilda kom for første 

gang siden flytningen til Jylland, ligesom der var gode nyheder fra 

Frank og Rita, som vi vil glæde os til at se i den kommende sæson. 

Generalforsamlingen tog ikke megen tid: 

1. Allan valgt som dirigent 

2. I Birgittes fravær læste Anny beretningen op, og ingen 

havde tilføjelser 

3. Anny fremlagde regnskabet, som viste et lille overskud og 

derfor ikke udløste kontingentforhøjelse 

4. Der var ingen indkomne forslag 

5. De 4 på valg til bestyrelsen: Birgitte, Anne, Margit og Naima 

blev genvalgt, Naima dog på standby gr. hendes mands 

sygdom 

6. Allan genvalgt som revisor 

7. Suppleanterne Birgitte N, og Birthe genvalgt 

8. Evt. Anny efterlyste artikler eller ideer til samme samt 

emner for kommende sæson, og der var faktisk følgende 

forslag, som bestyrelsen tager med til det konstituerende 

møde, som holdes FØR det kommende majmøde. 

1. udendørs lege: glaskugler, marmorkugler, hinkesten, 

toppe, sjippetove 

2. hjemmelavet inventar til dukkehuse: møbler, puder, 

tæpper 

3. dukker af atypiske materialer: gamle trædukker, 

krigstidsdukker, metalhoveder, stofdukker. 

Har du andre ideer, så kontakt endelig. 
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Så blev der handlet loppevarer og snakket på kryds og 

tværs om arvestridigheder og andre mærkelige udslag af 

begærlighed. 

Som altid en god og hyggelig eftermiddag. 

Margit Ambeck 

 

 

Formandens beretning 

 
Nu er sæsonen ved at være til ende. Vi har haft vores gode liv sammen, og 
medlemmerne bidrager stadig så flot til foreningens overlevelse. Vi har 
fundet vores rutine, men bliver også sat lidt på prøve, når det enkelte 
medlem eller deres kære bliver ramt af sygdom. Det er svært at undgå, især 
fordi vi jo også bliver ældre og mere udsatte. Vi tænker på jer, når I er væk en 
tid og glæder os, når I kommer tilbage. Desværre mistede både Snurretoppen 
og Legetøjets Venner verdens dejligste legebarn, da Per Cederholm døde i 
efteråret 2017.Vi må passe godt på hinanden og glæde os over alle vores 
ihærdige medlemmer. Jeg vil især nævne vores 2 faste støtter :  Margit,  som 
altid hjælper , når klubben er i nød , og Anny, som laver et stort arbejde med 
bladet.                                                                                                                                                                           
Vi har haft et godt, varieret program. I 2. del af 2017 var det nyanskaffelser :  
Hvad har du fundet i årets løb?1900tallets materialer omkring gammelt 
legetøj, Æsker, skrin, sparebøsser og mærkelige ting, og så julemødet, som 
gik fint , selv om vi har måttet tilpasse os omstændighederne , især Hildas 
tilbagevenden til Jylland.                                                                                                                                                                                            
Første del af 2018 har budt på : Gamle skolesager, bøger, tavle, pen, 
prøveklud m.m., Boudoirdukker, halvdukker og modedukker ,Arbejdspladser( 
køkken, butikker, gårde, postkontor). 5. april har vi generalforsamling og 
loppemarked. Sæsonen slutter 3.maj med celluloidlegetøj.                                                        
Til sidst vil jeg opfordre alle til at fremkomme med ønsker til næste sæson 
m.m. og runde af med at takke alle for at med til at gøre foreningen  til noget 
helt særligt 
Birgitte                                                                  
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       Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 3. maj 2018 

Mødet afholdes kl. 13.30 umiddelbart før det ordinære møde. 

 

Ifølge Love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer 

og sekretær. 

 

                                                     
           

 

Billede fra mødet i april 

Loppemarked 
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Denne måneds emne er celloidlegetøj 
Af Anny Green 

 

Der findes et væld af legetøj af celluloid. Det meste er 

produceret i fra sidst i 1940 og op gennem 1950erne. 

Jeg vil her nævne nogle af det: 

Køgedukken 

Dukken så lyset i 1944, da Kofods Fabrikker begyndte at 

producere den. 

Det var den københavnske billedhugger Lømer, der designede 

dukken og broncestøber Harry Andersen foretog støbningen. 

I 1957 startede fabrikken med eksport til udlandet og samme 

år overtog den tyske fabrik Rheinishe  (Shildskröt)  

aktiemajoriteten, hvorved Kofodfabrikken fik foden indenfor  

Det europæiske Fællesskab for handel. Desværre bevirkede 

det også at mange danske arbejdspladser gik tabt. 

Kofod fabrikken fremstillede meget andet legetøj af celloid, 

men det mest kendte er nok Køgedukken. 

Både danske og udenlandske fabrikker lavede ting af celluloid: 

Anders And (ca. 1940) 

Baseball spillere (Japansk 1940) 

Charles Chaplin (Italiensk 1950) 

Dukkehustilbehør f.eks. dukkevogne og rangler 

Dyr og tumlinger 

Tallerkener til børn 

 

Alle celloidfremstillede ting er meget skøbelige og går med 

alderen let i stykker.  

Celluloid må aldrig stå i sol. 
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Stort og småt  

Kaffetjansen i maj står hen i det uvisse. 

Ingen har meldt sig. 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Kontingentet for perioden 1. okt. 2018 til 30. sept. 2019 er                 

250 kr. For de, der vil have bladet med posten er det 300 kr. 

Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926, så 

sparer du bankgebyret, og foreningen blanketter og udskrivning af 

girokort. Indbetaling senest 1. sept. 2018 

Du vil også kunne betale direkte til kassereren på møderne. 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Permanente udstillinger og museer                                                                         

Barbie-museet på Borups Alle 188 

Åbent efter aftale. 

www.barbiemuseum.dk   

                                                                                             

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

58. Kun åben efter aftale. 
       

Parkering 

Sæt din bil med parkeringsskive. 

Kom ned og få et gæstekort 
MVH 

Margit 
         

       

http://www.barbiemuseum.dk/


 

 

                                                                                                                                                                                                             

       Program for 1.del af sæson 2018 

4. jan. 2018: Gamle skolesager, bøger, tavle, griffel, pen, 

prøveklud m.m. 

1. feb. 2018: Boudoirdukker, halvdukker og modedukker 

1. mar. 2018: Arbejdspladser (køkken, butikker, gårde, 

postkontor) 

5. april 2018: Generalforsamling og loppemarked 

3 maj 2018 : Celluloidlegetøj 

  

   

            

 Loppemarkeder 
 Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver 

  måned. 

   Rødovre centrum, store bededag fra kl. 9-15 

  Bellahøjhallen, Bellahøj vej 1, Brønshøj den 8. april 2018 fra 10 -16 

  Cirkuspladsen, Bellahøj, den 27. maj 2018 fra 9- 15 

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

 

 

Formandens E- mailadresse: birgittedencker@mail.dk                                   

Formandens telefonnr. 45 88 88 38                                                          

Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk                                            

Redaktørens telefonnr. 44945164                                                      

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

Hjemmesiden: www.legven.dk    

 

                                                                                                                        

Deadline til næste blad: 15.august 2018                                                                       

                                                                                                  

                       

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

