
   
 

                                                                                                             Årgang 27 
                                                

                                                                                                          Nr. 2/2018  
    
    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Medlemsblad for foreningen 

Legetøjets venner 

Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

2500 Valby 

Næste møder 

  

Torsdag den 1.marts 2018 kl. 14.30  

Emne: Arbejdspladser ( køkken, butik, gårde, postkontor m.fl.) 

Torsdag den 5. april 2018 kl. 14.30  

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! 

Vi er nu godt i gang med det nye år og vores 3. møde i 2018 vil  

omhandle arbejdspladser og der er sikkert mange, der har butikker,  

køkkener og andre fine ting. 

I april har vi generalforsamling og loppemarked. Husk, hvis I har 

forslag til generalforsamlingen, så skal forslag være formanden i 

hænde senest den 30. marts 2018. 

Loppemarkedet håber jeg bliver en stor succes, så hjælp med at tage 

noget med, som I kan nænne at skille jer af med. 

Vel mødt. 

Mange hilsener 

Anny     

 

 

__________________________________________________ 

 

Forår på vej 
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 Referat fra mødet den 4. januar 2018 

 

Vi manglede både Birgitte og Anny til at holde styr på 
tropperne, så Allan måtte være indpisker, hvilket viste 
sig at kræve mere pisk end gulerod, for der skulle lige 
ses på nogle af de medbragte ting, som var til salg, og 
også holdes faddersladder i køkkenet, men med fast 
stemme og lidt klokkeklang kom vi i gang, og på trods 
af, at vi alle har gået i skole, har vilkårene alligevel 
været noget forskellige afhængig af, om man har gået i 
folkeskole eller privatskole, i by eller på land, og 
aldersforskellen lod sig heller ikke bortforklare, F.eks. 
havde Birgitte gået i 8. Kl. på det tidspunkt, hvor jeg 
havde været lærer i 10 år, men mange sten blev vendt 
og vi blev igen klogere på verden. 
Nogle af os har jo taget hele turen fra skifertavle og 
griffel via spruttende pen i penneskaft til vore dages 
noget lettere adgang til at meddele os skriftligt. 
Resultater af håndarbejdsundervisning var 
repræsenteret fra flere generationer. Göran fortalte om 
Sveriges noget tidligere adgang for begge køn til at 
lære manuelle fag og havde selv som søn af en 
skrædder tilegnet sig syfærdigheder meget tidligt – og 
ganske frivilligt. Det vil vi glæde os til at se eksempler 
på. En helt unik genstand havde Göran med, nemlig en 
glasbeholder med meget små glaskugler i til at 
”parkere” pen og penneskaft i uden at ødelægge 
pennen. 
Der var eksempler på skolebøger fra begyndelsen af 
1900-tallet. Flere havde medbragt skoleting i 



                                    Side 4 

 
dukkestørrelse, og Ullas bamser blev behørigt undervist 
i et veludstyret klasselokale. 
Margit Ambeck 
 

Billeder fra mødet i januar 2018 

Bamseskolen 

                                                                                       Foto: Allan 

                                                                                              Jerris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukke Lise i nulte klasse                                       

                                          

                                                                             Foto: Anny Green   
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Referat fra mødet den 1. februar 2018 

 
 

Veloplagte medlemmer kom tidligt og havde mange ting 
med, så månedens emne har enten været 
undervurderet eller forsømt i lang tid. 
Anne gjorde os som sædvanligt klogere, og ud over et 
par halvdukker og en sjælden bog med mængder af 
billeder af halvdukker havde hun 2 ægte og en kopi af 
en modedukke med. Karakteristisk for dem er, at de har 
bevægelige lemmer, så de kan stilles i mange positurer. 
Har de original paryk, bør der være korkindsats. Arme 
og ben kan være af komposit eller bisquit. Kroppen er 
enten af træ eller læder, og de har stor bagdel. De har 
haft accessories som taske, paraply, hund o.lign. De 
har ikke været legedukker og stammer fra begyndelsen 
og midten af 18-hundredtallet. 
Birgit havde medbragt en trup af hånddukker syet af et 
tysk firma i stil med Steiff d.v.s. med midtersøm i 
ansigtet. 
Der var et bredt udvalg af halvdukker. Ud over de 
karakteristiske 20-ermodeller var der en 
barnenegerdukke og en kraftig amerikansk negerkone, 
et par efter hollandsk model med kyse, et par helnøgne 
damer og alskens modeller fra en Bonzo til en noget 
vulgær udgave med vippende ben. 
Sjovt nok kom de største samlinger fra 2 ”ikkesamlere”, 
som bare var ”kommet til” at få rigtig mange. 
Godt at se så stort et udvalg. 
Margit Ambeck 
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Billeder fra mødet i februar 

 
Fotos af Anne Friis 
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                                                                                                 Fotos. Anne Friis 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

torsdag den 5. april kl. 14.30 

i 

mødelokalet Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af 

kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, jf. Love og vedtægter 

6. Valg af intern revisor, jf. Love og vedtægter 

7. Valg af suppleanter, jf. Love og vedtægter 

8. Eventuelt 

 

Ad 3.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  

Ad 4.  Der er indtil dato ikke indkommen nogen forslag 

Ad 5.  På valg for en toårig periode er: 

          Birgitte Dencher Sørensen ( modtager genvalg ) 

          Anne Friis ( modtager genvalg ) 

          Margit Ambeck ( modtager genvalg ) 

          Naima Jørgensen ( modtager genvalg ) 

Ad 6: På valg på en etårig periode er: 

         Allan Jerris ( modtager genvalg ) 

Ad 7: På valg for en etårig periode er : 

1. suppleant Birgitte Nørgård ( modtager genvalg ) 

2. suppleant Birthe Hemsen ( modtager genvalg ) 
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Ifølge Love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer 

og sekretær. 

 

                                    Vel mødt 

                                      

                                  Bestyrelsen     

                

     

        Loppemarked 
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Arbejdspladser 
Fotos: Ulla Louby 

                                                                               Café de Paris 

                                                                                                                                                                                                                                              

K                                                                              

 

 

 

Skomager ved sin læst                

 

                                                    

 

           

 

 

 

    

B                                            Blandet landhandel              
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Stort og småt  

Kaffetjansen i marts tager Anne og Birthe 

I april måned klarer bestyrelsen  

traktementet 

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

Kontingentet for perioden 1. okt. 2017 til 30. sept. 2018 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. 

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. 

   Farum Arena den 24 – 26 februar 2018 fra 10 - 16 Entre 40 k 

  Bellahøjhallen, Bellahøj vej 1, Brønshøj den 8. april 2018 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                                                          

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: 5. april 2018 

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

