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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 5. december 2013 kl. 14.00 ( bemærk ændret tid)
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.

Side 2

Kære medlemmer!
Så står julen for døren og vi skal afslutte den sidste sæson i 2013.
Ligesom tidligere år står bestyrelsen for arrangement og
forplejning til vores julefest.
Du kan læse mere om mødet inde i bladet. Vi håber der kommer
rigtigt mange til dette arrangement.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt 2014.
Mange hilsener og på gensyn
Anny

__________________________________________________
December måned

I denne søde juletid!
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Igen i år holder Legetøjets Venner julefest.
Det bliver torsdag den 5. december 2013 kl. 14.00
Du kan tilmelde dig til formanden senest den 2. december.
2013.( telefonnr. og e-mail adresse på bagsiden af bladet )
Entré 40 kr., som betales ved indgangen.
Bestyrelsen køber ind og sørger i øvrigt for hele
arrangementet.
Der vil være kaffe, småkager og slik. Der spilles banko med
gaver til alle og mon ikke vi også får oplæst en julehistorie.
Husk at tage et stykke julepynt med til juletræet, så det kan
fremstå smukt pyntet.
Der trækkes lod på indgangsbilletten om juletræet og nogle
julestjerner.
Er der nogen, der har juleting, de gerne vil sælge, så
arrangerer vi gerne en lille salgsbod.
Vi håber rigtig mange vil møde op.
Mange hilsener
Bestyrelsen
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SNOW BABY
Udstillingen Arktis på Louisiana var en stor oplevelse, i
særdeleshed på grund af et gammelt gulnet foto med
en tekst som fangede min interesse.
Det lød som H.C. Andersen, og tiden er 1893.
” Snedronningen” var dog allerede skrevet og denne
historie er fra det virkelige liv.
Polarfareren admiral Robert Pearys hustru Josephine
chokerede sit land, ved at ledsage sin mand på en rejse
i mange måneder, til det kolde, mørke, farlige, og for
enhver amerikaner, totalt isolerede sted I verden.
Josephine elskede dette hvide isdækkede nord, med
uendelige vidder af sne og gletsjere.
Hun trodsede alle disse farer end skønt hun ventede
deres første barn. En lille hvid pige med blå øjne blev
født, og mørkhudede indfødte strømmede til for at se
den lille baby. De kaldte hende “Ah-poo mick-ananny” .
Eskimo for Snowbaby.
De næste 16 år medens hendes far admiral Peary
søgte efter nordpolen voksede den lille pige op, uden
viden om den store udbredelse af små porcelæns
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figurer, bestilt i Tyskland for at ære hele historien om
opdagelsen af Nordpolen 1909.
At det blev et samlerobjekt for rigtig mange, kan jeg
bevidne ved at vise min del af en beskeden lille
samling.
Virkelighedens Snowbaby Marie Ahnighito Peary
(mellemnavnet) fik hun fra den eskimokvinde, som
syede hendes hvide pels dragter) blev en kendt
børnebogs forfatter. Hun skrev 4 bøger men aldrig en
om Snow babies
Af Bodil Vejlund
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Et besøg på Kroppedal Museum
Af Anny Petersen

En kold dag i november var jeg og en veninde på et længe ønsket
besøg på Kroppedal Museum. Museet ligger på Vestegnen og langt
ude på ”landet”.
Her udstilles der for tiden en del personlige samlinger, der viser
en samlerpassion for mange forskellig genstande.
Der var Richs album, russiske lommekalendere, chocoladepapir,
små TDC-biler, dukker, stenøkser, kuglepenne, porcelænstoiletter
og flere andre samlinger. Smukt placeret i udstillingsmontre.
Det der kendetegner alle samlere er glæden ved at samle og
dette skinnede også igennem ved disse samlere, der havde dels en
video kørende, hvor de fortalte om deres passion eller dels havde
placeret ved montren en udførlig skildring af, hvordan man var
begyndt at samle på netop disse genstande.
Der var også en lille butik, hvor man kunne købe nyfremstillet
”gammelt” legetøj.
Der var en behagelig stemning på dette lille museum og et meget
venligt museumspersonale, der gerne fortalte om udstillingen.
Det er gratis at besøge museet.
Når samlere udstiller deres samlinger giver det jo os ofte en
viden om et samfund, som var engang.
Det samme gør sig gældende i vores lille klub – Legetøjets Venner,
hvor vi ved hvert møde har mulighed for at få indblik i legetøj fra
forgangne tider.
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Referat af mødet den 7.november 2013
Efter velkomst af formanden blev julepyntet lagt på bordene og
der var mange forskellige ting, mange havde taget en masse
gammelt julestads med.
F.eks.
 Sprællemænd
 Julenisser
 Nisser til lys
 Nisser i kane
 Gamle sarte kugler, figurer, såsom trompeter og dyr
 En papirs ugle
 Papirs blomster
 En paddehat med nisser
 Et nisselandskab
 Knallerter
 Keramikklokker
 Stjerne (design Anni og Bent Knudsen)
 Lyseholdere fra 1890
 Danske flag på pind
 Lygte
 Sommerfugle
 Æske med glansbilleder
 Lille vogn af pap
 Topnisse
 Et svensk julekort
 En lirekasse med musikken fra ” White Christmas”
 Små nisser som lysestager
 Chocoladeform i metal (julemand)
 Julemand lavet af Lisa Larson
 Maria og Jesusbarnet (træfigur fra beg. af 1900)
 Julemand på motorcykel (japansk)
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Et dukkehoved som julepynt
En slæde af celluloid med en julemand
Beate nisser
Små nisser af piberensere på kælk, ski eller bærende på gås
Kagedåse
Papengle
En blå og en rød nisse
Anne henviste til en bog
” Weihnachtzeit” af Bayrische national Museum – ISBN 37913-2480 - 2

Kaffe og kage samt taskeslag i det tilstødende lokale.
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Museet på Koldinghus viser julekalendere
Hvem kan ikke huske Magnus Tagmus, Jullerup Færgeby,
Nissebanden, Absalons hemmelighed, Julestjernen og mange andre
Julekalendere, der op til jul samler unge og gamle foran fjernsynet.
Koldinghus er det første museum i Danmark, der viser DR´s
julekalendere. De kan ses i perioden fra den 3. november 2013 til
den 5. januar 2014.
Udstillingen viser kalendere 5 år tilbage og viser tillige en komplet
samling af Børnenes Ulandskalendere. Der vil også være kostumer
og dukker fra de populære kalendere.
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Billeder fra sidste møde
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Stort og småt
Bestyrelsen sørger for juletragtementet.
I januar sørger Birthe og Anne for at lave kaffe og købe ind.
Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.
***********************************************
Sælges
Dukker i nationaldragter
Henvendelse på tlf. 44945164
************************************************
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.

Midlertidige udstillinger og museer
” Livet er är en LEK”, Malmø Museum , 27. oktober 2012 – 6. januar 2014

Kroppedal Museum, Kroppedalsallé 3, Taastrup, åbent tirsdag søndag indtil den 29. december 2013.
Museet på Koldinghus (Julekalendere) åbent fra 3. november 2013
til 5. januar 2014.

Program for 2. del af sæson 2013
5. september 2013: Nyanskaffelse
3. oktober 2013: Brio- legetøj
7. november 2013: Julepynt
5. december 2013: Julemødet
9. januar 2014:
Tegneserier, tegneseriefigurer o.a.
relaterede ting
6. februar 2014:
Dukker under 15 cm
6. marts 2014:
Køretøjer af alle slags
3. april 2014:
Generalforsamling og loppetorv
8. maj 2014:
”Hvordan man laver en bog om
legetøj” foredrag af Per Cederholm

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Gammelt Legetøj, Frederiksberghallen, 1. december 2013 fra 11 - 15
Loppemarked i Forum, 7.- 8. december 3013, fra 10 – 17. Entré 40 kr.
Frederiksberghallen,28. – 29. dec.2013 fra kl. 10 – 17
Frederiksborg Hallen,25.- 26. januar 2014 fra 10 – 16. Entré 40 kr.
Farum Arena,22. – 23. februar 2014 fra 10 – 16. Entré 40 kr.
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: 20. december 2013

