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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 5. maj 2011 kl. 14.30
Mødelokalet 2. sal
Danasvej 30 B
2000 Frederiksberg
Månedens emne: Glansbilleder
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Næste møde
På Generalforsamlingen blev det besluttet, at Maj
måneds emne skulle være glansbilleder.
Det er også længe siden, vi har haft glansbilleder på
programmet, så det bliver spændende at se, om
diverse samlinger er blevet udvidede.
Glansbilleder har været et yndet legetøj langt
tilbage i tiden og de rigtig gamle billeder er uhyre
svære at få fat i og de er også meget dyre at
anskaffe.
På grund ad referatet fra generalforsamlingen har
jeg måttet udskyde 2 indlæg til september bladet.
Med venlig hilsen
Anny
…………………………………………………………………………………

Sommertræf hos Lone Agersted
Frederiksborgvej 119B
4000 Roskilde
Torsdag den 30. juni 2011 kl. 14.00
Tilmeld dig venligst til formanden inden den 16.
juni 2011
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Referat af generalforsamling
Afholdt Torsdag den 7. april 2011 kl.18.30 i
mødelokalet på Danasvej
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af
kontingent.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde
senest den 1. april 2011 )
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 1. Allan Jerris blev valgt til dirigent.
Ad 2. Formandens beretning.
Formandsberetning 2011
Sæsonen 2010/2011 er snart forbi, og det har været et godt år
med gode, informative møder. Efteråret bød på: nyanskaffelser,
ophængsting til dukkehuse m.m., penny toys og andet bliklegetøj
og så julemødet, hvor vi var lidt hårdt ramt af vintervejret og
måtte aflyse. Til gengæld var der fest på første møde i januar,
vores nytårskur, hvor emnet også var nipsenåle. Desuden har vi
haft postkort og foldeudkort, dukkeovertøj og hatte m.m. og er så
nået til generalforsamlingen her i aften. I maj har vi ikke lagt os
fast på et emne, men vil gerne lade os inspirere af nye forslag,
hvilket
bestemt også gælder den kommende sæson.
Konklusionen må være, at alt er på én måde så fint som de
foregående år, og i den sammenhæng skal rettes en tak til alle de,
som er med til at få foreningen til at fungere så godt. Der er de
trofaste medlemmer, som påtager sig kaffetjansen, alle de, som
medbringer spændende og sjove ting til møderne, revisoren og
bestyrelsen, som står for planlægning, julemøde og
generalforsamling og Anny , som sørger for , at vi får et flot og
informativt blad hver måned.
På en anden måde er vi lige så udsatte og sårbare som resten af
verden; se bare på de aktuelle begivenheder rundt omkring. Jeg
tænker her på flere ting.
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Fortsat fra side 3
Bare bookningen af lokaler fungerer nu helt elektronisk og
er flyttet fra den personlige kontakt med personalet på biblioteket
og kræver, at man kan betjene en computer. Det kan læres, og vi
har
også talt om at få så mange e-mail adresser som muligt på listen
over medlemmer. Igen nem og billig kommunikation. Til
gengæld er lejen
af lokalet blevet dyrere og koordineret med den øvrige udlejning
af
lokaler i Frederiksberg kommune.
Vi er også udsatte, når det gælder almindelige vilkår som
sygdom,
dødsfald og for nogles vedkommende forandringer på
arbejdsmarkedet. Redaktøren og jeg har talt om, at vi må
afhjælpe noget af dette ved at
lave nogle støtteudvalg. Jeg vil foreslå et udvalg, som hjælper
med at
finde stof til bladet, et udflugtsudvalg og et udvalg, som vil holde
øje
Bestyrelsen kan måske klare noget af udvalgsarbejdet, men
hvorfor ikke inddrage alle medlemmer, som kunne være
interesserede. Vi ville få et
større spillerum omkring nye ideer og vil hver især lettere kunne
hjælpe,
hvis nogle af klubbens hovedaktører skulle blive nødt til at træde
ud /
stå på stand-by et stykke tid
Venlig hilsen Birgitte
Ad 3.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
(findes på side 8)
Kontingentet hæves til 250 kr. pr. årligt
Ad 4. Der er ikke indkommet forslag
Ad 5. Valgt til bestyrelse for en toårig periode er:
Vivette Niiendam
Hilda Svane
Anny Petersen
Ad 6. Valgt til revisor for en etårig periode er:

Allan Jerris
Ad 7. Valgt til suppleanter for en et årig periode er:
1. Birgitte Nørgaard
2. Anne Friis

Ad 8. Eventuelt
Der kom flere forslag til emner til næste sæson. Bestyrelsen tog
dem til efterretning (se nedenfor).
I følge love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamling med formand, kasserer
og sekretær.
……………………………………………oOo…………………………………………………
…………………
Der er afholdt bestyrelsesmøde jf. vedtægterne den
28. april 2011. Følgende blev konstitueret
Formand Birgitte Dencker Sørensen
Kasserer Anny Petersen
Sekretær står åben indtil videre.
Redaktør af bladet Anny Petersen
Emner:
1. sept. 2011: Evt. udflugt til Nordsjællands
Legetøjsmuseum
6. okt.2011 : Nyanskaffelser
3. nov.2011: Legetøj på hjul
1. dec. 2011: Julemødet
5. jan.2012 : Det samler jeg også på / Hvad er dette for
en ting?
2. feb. 2012: Trolde 1. marts 2012
1. marts 2012 : Dukker fra 1950érne
12. april.2012: Generalforsamling og loppemarked
10. maj 2012: Badeværelsesudstyr, sanitet, servanter,
toiletartikler m.v.
Det blev vedtaget, at der skulle laves en lille folder til
brug for hvervning af nye medlemmer.

6
Glansbilleder fra Ullas samling.
Fotos:Ulla Louby
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9
PÅSKETRADITIONER PÅ GLANSBILLEDER
Glansbilleder med påskemotiver fortæller mange
historier og åbner døren på klem til en uskyldig nu
næsten glemt verden med plads til eventyr og naiv
glæde. Set samlet giver de et indtryk af gamle dages
folkelige fornøjelser og ofte lidt enfoldige udtryk.
Engang troede man uden tvivl helt bogstaveligt på, at
naturen blev magisk forvandlet ved påsketid, og nu om
dage kan vi selv blive en lille smule forandrede, når vi
lader os fylde med glæde over de vidunderlige billeder.
Påsken er kristendommens mørkeste og mest alvorlige
højtid. Alligevel er det også i netop dén periode, at
humor, barnlighed, eventyrlig fabuleren og
underfundigheder så mange, at ingen kan remse dem op,
folder sig helt ud. Måske skyldes det, at netop påsken
indeholder mange elementer fra den førkristne tid, og
vore hedenske forfædre havde ingen grund til at klage,
hælde aske i håret, gå i groft sækkelærred og på enhver
måde spæge deres skind i påskeperioden, sådan som
troende kristne har gjort til minde om korsfæstelsen.
Før den nye tro nåede vores breddegrader, var påsken en
festlig tid. Foråret lå lige om hjørnet, og der var god
grund til at feste, fordi vinteren omsider slap sit strenge
tag og gav plads for nyt liv. Intet kan som æg
symbolisere alt det, som er på vej: unger hos mennesker
og dyr, nyt korn på markerne, løfterige blomster på
frugttræer og bærbuske. Desuden lå der på den årstid
mange æg i hønserederne, så man kunne svælge i den
eftertragtede spise.
Da kristendommen kom med nye krav, var præsterne
fornuftige nok til at optage en del af de gamle skikke i
forkyndelsen, så de velsignede gerne bøndernes æg, som
blev bragt med i kirke. Man så gennem fingre med, at
den særdeles hedenske påskehare stadig huserede med
sine gaver til børn og barnlige sjæle, og præsterne
accepterede, at påskeheksen blev sendt til Bloksberg.
Hos os er hun flyttet til Sct. Hans, selv om hun i
århundreder ellers huserede i påsken, men i Sverige ses
stadig levn af fortidens tro på en påskeheks10
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Trods påskens både forfærdelige og glade budskab,
korsfæstelsen og genopstandelsen, der er hele rygraden i vores
kristne identitet, er det ikke almindeligt at se disse temaer
gengivet på postkort og påskeglansbilleder. Det alvorlige hentede
man i kirken, og der udover frydede man sig over de folkelige
historier. Det blev billeder fra deres righoldige beholdning af
forestillinger, som kom til at dominere på kort og glansbilleder,
og som stadig glæder med deres udtryk for fantasi og livsglæde.
Samlinger af kort og glansbilleder med påskemotiver formidler
udelukkende løssluppenhed og glæde tilsat undren og lidt barnlig
kristentro. Her ser man påskeharen, gerne udklædt, komme med
æg til de mindste og gerne lægger dem i små-reder rundt om i
haven, hvor de skal ledes op. Haren ses også bringe påskeposten
ud, ligesom harer slæber kurve fulde af æg eller forårsblomster,
spiller op til dans eller selv svinger sig i det grønne. Måske kører
de endda i bil for at nå vidt omkring med æggene. Påskekyllinger
har også travlt med at trække vogne fulde af æg, og børn leger
mellem de mange symboler. At engle også hyppigt optræder,
skyldes jo nok påvirkning fra kristendommen, men de er ikke
meget højtidelige. De sidder i æg og skriver påskebreve,
dekorerer store æg med grønt og blomster eller tager sig en lur i
æggeskaller fyldt med bløde ting fra naturen.
Både harer, engle, børn og kyllinger stiger fuldt færdige og net
påklædte ud i verden fra bristede æg, og dyrene kurtiserer
hinanden i denne grødetid. Æg kan være omformet til fine
ekvipager, og spændt forventning fornemmes overalt.
De tre vigtigste elementer i den folkelige fortolkning af påsken er
haren som budbringer, en mangfoldighed af æg og kyllinger og
brevskriveriet. Børn og dyr ses hyppigt med breve, for engang
var det næsten lige så almindeligt at udveksle hilsener via
postvæsenet til påske som til jul. Det var en hyggelig skik, som
har overleveret os et væld af pragtfulde påskekort, og mon der
ikke også har ligget et par årstids-aktuelle glansbilleder i
kuverten, når man ikke brugte åbne kort?dgrube af fornøjelige
billeder, der giver et lyst kik tilbage til verden af i går.

Lone Agersted.
.
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Stort og småt

Kaffetjansen i april har Anne og Bodil
******************************************
Købes
Gode gamle dukkehus-sager, møbler og nips fra før
1910/1920
Kontakt Lone Agersted på telefon 46 37 31 27
*************************************************
**
Sælges
Lone har haft kontakt med en ældre dame i Århus, som
ønsker at skille sig af med sin samling af gamle ting, bl.
a. ca. 50 sæt salt - og peberbøsser til rimelige priser.
Gammel skærm (højde 1,40, bredde 0,50 ) til decoupage
(klippe-klistre som dronningen kaldet det) til
glansbilleder o.lign. Intet beslag. Pris 200 kr.
Kontakt Ulla Louby på telefon 23 83 46 55
*************************************************
******
Udstillinger og Museer
Barbie-museet på Borups Allè 188 har åbent efter
aftale.
www.barbiemuseum.dk
Nordsjællands Legetøjsmuseum,
Skovgaard, Hørsholmvej 32, 3490 Kvistgård
www.legetojsmuseet.dk
Legetøjsmuseet ” Olgas Lyst”,
Sommerstedsgade 11, telefon 33 23 85 58
Åben hver lørdag mellem kl. 13 – 17 og ellers efter
aftale.
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Program for 1.del af sæsonen 2011
Torsdag, den 6. januar 2011: Nipsenåle i 100 år
Torsdag, den 3. februar 2011: Postkort og foldeudkort
Torsdag, den 3. marts 2011: Dukkeovertøj og hatte m.m.
Torsdag, den 7. april 2011: Generalforsamling + loppemarked
Torsdag den 5. maj 2011: Glansbilleder
______________________________________________
Loppemarkeder

Samlertræf for gammel legetøj i Frederiksberghallen,

den 29. maj 2011 , gratis adgang
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i
i hver måned, fra kl. 10 – 13.
Det grå marked, Buddingevej 272-278, lørdag-søndag 10 -16
Søllerød loppemarked hver søndag sommeren over.
Se i øvrigt oversigt over markeder på
www.markedskalenderen.dk

______________________________________________
Formandens E-mailadresse er: birgittedencker@mail.dk
Formandens telefonnr. er: 45 88 88 38
Redaktørens E-mailadresse er: anny@newmail.dk
Redaktørens telefonnr. er: 44 94 51 64
Redaktørens postadresse: Anny Petersen
Brunevang 36,st,th
2610 Rødovre
Hjemmesiden: www.legven.dk

Deadline næste blad: 22. august 2011

