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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møde
Torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00
Månedens emne: Julefesten
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!
Julen stunder til og vi vil igen i år holde den traditionelle julefest
med lotteri, kager og slik.
Jeg vil allerede nu bede jer om at forberede jer til januar mødet,
hvor påklædningsdukker er på programmet.
Der må være nogen i blandt os, der kan fortælle lidt om dette
emne. Hvordan man begyndte at samle o.s.v.
Mange hilsener og vel mødt
Anny
__________________________________________________
Jingle bell jingle bell
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Julefest i Legetøjets venner
Det bliver torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00

Du kan tilmelde dig til formanden senest den 31. nov.
(telefonnr. og e-mail adresse på bagsiden af bladet)
Entré 50 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 jule – eller andre ting, de gerne vil
sælge, så er der også mulighed for detVi håber rigtig mange vil møde op.
På gensyn
Bestyrelsen
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Julemærket
Af Anny Green

Julemærkets tilblivelse skyldes postmester Einar Holbøl, der i
1903 fik den ide at få fabrikeret et velgørenhedsmærke, hvor
pengene fra salget skulle gå til brystsyge og tuberkuløse børn.
I 1904 kom så det første julemærke. Det var også verdens første
julemærke. Senere var der andre lande, der tog ideen op.
Det første julemærke var et portræt af dronning Louise og
kostede kun 2 øre stykket, hvilket var mere på den tid, end vi
tænker i dag. Senere steg prisen over årene.
Tanken var jo, at man, når man sendte sin julehilsen skulle sætte et
julemærke på brevet eller kortet. Julemærkerne blev en succes og
allerede i 1911-1912 blev det første julemærke-sanatorium bygget.
Julemærkerne blev solgt på landets posthuse (vi havde mange
dengang) og personalet ved indleveringen fik et beskedent beløb
for hvert julemærkeark, man solgte. Denne ordning ophørte på et
senere tidspunkt.
Jeg har selv været ansat ved posten og jeg kan huske de flotte
vandrebøger, der cirkulerede i postdistrikterne. En vandrebog var
et hæfte, hvor personalet ved det enkelte postkontor købte
julemærker for egne penge og klippede og klistrede collager ud af
julemærket det givne år. Jeg husker, at det var så spændende, når
hæftet ankom og man kunne se, hvilke motiver, der allerede var
lavet og klistret ind. Så skulle man finde sit motiv og gå i gang med
at klippe farver ud af julemærket til motivet. Når julen var
overstået blev det smukkeste motiv udvalgt og så var man jo stolt,
hvis det lige netop var et, man selv havde bidraget med.
Et julemærke ark bestod af 50 mærker. I de første mange år var
alle mærkerne på arket ens, og de kongelige personer var ofte
afbilledet på dem, f.eks. i 1906 Kong Frederik den 8.,
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i 1912 Dronning Alexandrine og Kong Christian den 10., i 1944 Kong
Christian den 10. til hest, i 1942 og 1943 vores nuværende dronning
Margrethe, i 1947 Dronning Ingrid og Kong Frederik den 9., i 1972
var det Dronning Margrethe og prins Henrik, der prydede mærket.
I årene fra 1910,1911 og 1912 var det børn fra julemærkehjemmene, der var motivet. 1959 forestillede arket Danmarks og
Grønlands kortet og herefter varierede arket med forskellige
motiver, der fyldte hele arket.
I de senere mange år er der flere kunstnere, der har tegnet
mærket med motiver, der rummede jul, fugle eller skovens dyr,
ofte med et lille rim i kanten af arket.
I 1970 tegnede den daværende kronprinsesse Margrethe årets
julemærke ” Himmelborgen” og i 2003 ” Hjerte med grangrene og
lys”.
I år er det 150 år siden, at Einar Holbøl blev født.
Hans fødsel kan næppe markeres mere værdigt end ved, at Hendes
Majestæt Dronning Margrethe blev kunstneren bag julemærket
2015. Dronningen har valgt at kalde det ” Hvilket postbud – en due”
en gammel børnevise, som nutidens børn næppe kender.
Der er mange, der samler på julemærker i dag og mange af de
første mærker er ret dyre i handelen.
Pengene fra julemærkerne går til 4 julemærkehjem.
Julemærkefonden havde den glæde, at stifteren af Pandora
smykker donerede et millionbeløb, der dækker etableringen af et
5. julemærkehjem i Roskilde samt driftsudgifterne af dette i 5 år.
På hjemmene i dag er der børn, der har problemer med overvægt,
er ensomme eller bliver mobbet.
I dag er Kronprinsesse Mary protektor for Julemærkefonden.
Kilde :Bl.a. Internettet
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Julemærker fra min samling

Anny Green
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Jul på gamle glansbilleder

Kilde: Antik og Auktion
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Jul og postkort

Kort sendt til min oldemor 1910

Anny Green
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Referat fra mødet den 5. november 2015
Emnet for mødet var nattøj og undertøj gennem 50 år.
Margit holdt et blændende og engageret foredrag om disse så
spændende ting.
Jeg tror vi alle lærte både nye ord og gamle beklædningsgenstande
at kende.
Ord som combinaisons, korset, korsetskånere , chemiser, livstykker
og frisørkåber fløj gennem luften.
Margit havde en hel kuffert fuld af under – og nattøj.
Der var skørter, bundløse bukser, korsetter, korte natkjoler,
og strømpeholdere.
Der var strømper, både strikkede, som man brugte omkring 1900 og
silkestrømper, crepestrømper og tråd- og silkestrømper, som kom
senere.
Nylonstrømper, der kom til Danmark i 1947.
Margit viste også børnetøj, hvor livstykket var et must.
Der var også lidt tøj til dukker.
Nattøjet var en saga for sig.
I gamle dage var det en del af brudeudstyret. Mange var ligesom på
skørterne pyntet fine blonder, flæser eller kniplinger.
Til allersidst viste Margit en yndig Ole Lukøje natkjole med
trusser.
Der var så meget at se og høre, så dette var blot en lille del af
foredraget
Tak til Margit fra os alle.
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Fotos fra sidste møde
Af Anny Green
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Stort og småt
Julearrangementet står bestyrelsen
for
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Kontingentet for perioden 1. okt. 2015 til 30. sept. 2016 er
250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926,
så sparer du bankgebyret du kan benytte det tilsendte girokort.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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.
Ny samlemesse i Frederiksbergcentret
Samlermessen har focus på spændende samlerområder
Klik ind på www.frederiksbergcentret.dk for at se næste gang
messen er åben.

Program for 1.del af sæson 2016
7. jan. 2016: Påklædningsdukker
4. feb. 2016: Krammelegetøj
3. marts 2016: Dukkekøkkener og inventar
7. april 2016: Generalforsamling og loppetorv
12 maj 2016: Hjemmestrikket legetøj m.m.

Loppemarkeder
Samlertræf for gammelt legetøj ,Frederiksberghallen Hal A, Jens
Jessensvej 16, 6. december 2015 fra kl. 11 – 15 Gratis adgang.
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned
Frederiksborghallen, 30. og 31. januar 2016, kl. 10 – 16, entre 40 kr.
Kræmloppen, Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Valbyhallen. Den 20.og 21. februar 2016, kl. 10 – 16. Entre 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: 15.december 2015

