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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 8. januar 2015 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Pop - up bøger og andre nye og gamle børnebøger
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!
Så går bladet ind i årgang 24 og redaktøren af dette lille blad vil
gerne takke alle de flittige medlemmer, der har beriget bladet med
viden i 2014.
Samtidig vil mit nytårsønske også i år være, at der vil være flere,
der hjælper med indlæg til bladet i 2015.
I kan allerede nu begynde at tænke på emnet til februar, hvor vi
har danske egnsdukker på tapetet.
JEG ØNSKER JER ALLE ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR.
Mange hilsener
Anny
__________________________________________________
Januar 2015
Godt nytår!

Side 3

Julemødet 4. december 2014
Af Margit Ambeck

Så kunne vi i år holde vores julemøde uden regn og vilde
vinde.
Ca. 20 veloplagte medlemmer videreførte vores velkendte
traditioner, -- så veloplagte, at formanden måtte bruge om
ikke pisk eller gulerod så dog både klokke og sang for at
holde styr på tropperne.
Men efter et par timer i godt selskab og fyldt med guf og
gode kager kunne vi ønske hinanden god jul og et godt nytår,
inden vi igen gik hver til sit.

Side 4

Pop-up bøger
Af Anny Green

Jeg tror, at det var englænderne, der opfandt pop- up bøgerne.
Det er i hvert fald fakta, at der udkom en pop-up bog i England i
1860.
Hvornår den første pop-up bog så dagens lys i Danmark ved jeg
ikke, men fra 1950´erne og fremover er der kommet et utal af popup bøger på det danske marked. Både møntet på børn og på voksne.
Nogle er ganske simple og andre er fantastisk flotte.
En børnebog som jeg finder spændende og lærerig er
Halfdan Rasmussens ” Den store Halfdan for de små”. Bogen er
skøn med et væld af spændende flapper og tegninger, der bevæger
sig, når man vender en side. Bogen er fuld af ord, rim og farver.
Den overraskelse, det er, når man åbner bogen og ser billederne i
3d scenarier, er med til at gøre teksterne spændende.

Side 5

Nye og gamle børnebøger
Af Anny Green

Også for børn er der en stor verden med litteratur.
Op igennem tiden har der været fortalt historier for børn og på et
tidspunkt kom disse og mange andre historier på tryk.
De første børnebøger udkom i 1500 – 1600 tallet og denne
litteratur var snarere belærende og opdragende end egentlig
underholdende. I perioden fra 1568 til 1800 udkom der ikke mindre
end 200 børnebøger i Danmark, f.eks. udkom den første udgave af
”Tusind og én nat” i 1758. H.C. Andersens fortællinger udkom sidst i
1800 -tallet, Alice i Eventyrland i 1865.
En god godnathistorie eller en tegneserie er skønt at få læst op,
når man er et lille barn.
Når barnet når den alder, hvor man selv kan læse er der mange
gode børnebøger af både danske og udenlandske forfattere, der
kan bringe barnet ind i fantasiens verden.
Der findes bøger for alle aldre, bøger i billigbogudgaver og bøger i
flotte indbundne eksemplarer. Bøger der egner sig til højtlæsning
og bøger med billeder og tekst.
Af kendte børnebøger kan nævnes:
Folk og røvere i Kardemomme by af Thorbjørn Egner
Mio, min Mio, Pipi Langstrømpe, Brødrene Løvehjerte, Emil fra
Lønneberg af Astrid Lindgren
Palle alene i verden af Jens Sigsgaard
Hafdans ABC af Halfdan Rasmussen
Og så er der naturligvis alle H.C.Andersens eventyr, Danmarks
store digter, hvis eventyr er oversat til alverdens sprog

Side 6

Af nyere bøger er der f. eks.:
Min mormors gebis og Lille frø af Jakob Strid
Rædsomme Rune af Francesca Simon (oversat til dansk)
Sigurd fortæller af Sigurd Barret
Villads fra Valby af Anne Sofie Hammer
Karlas kabale af René Toft Simonsen
Ja der kunne nævnes mange andre.
Har man ikke selv bøgerne i reolen, så har vi biblioteker, hvor alle
børnebøger findes.
Der kan findes mange bøger på f.eks. på BØRNeBØGER- appen.
Du kan også hente bøger ned fra nettet til din tablet og mobil.
Ja, der er uanede muligheder.

Side 7

Viste du at
-

de søde små Arne Jacobsen møbler i mini-format i dag vil kunne
købes for 500 – 800 kr. for Ægget med skammel, de mindre stole
for 400 kr. stk. og bordet for 600 kr.
Miniature dukkemøblerne blev fremstillet hos Brio i slutningen af
1960´erne / begyndelsen af 1970´erne.

-

den lille dukke fra Rheinishe Gummi&Celluloid Warenfabrik, der
hedder Sternchen ( lille stjerne ) fra 1954 er relativ sjælden og
koster i dag mellem 1000 og 1500 kr.

-

der i Aabenraa findes en mand, der har specialiseret sig i at lave
små miniaturebutikker. Han laver dem af trækasser og en speciel
slags skumpap. Købmandsvarerne laver han ved at minimere
originalvarerne på computeren og sætter dem op på pap.

-

at der er en kreativ dame, der laver små miniaturefigurer fra
eventyrernes verden, f.ks. Geseppo med trædukken Pinocchio. Det
var netop børnebøgerne, der fik hendes fantasi til at blomstre.

-

der i Nykøbing Falster sidder en mand , som samler på noget så
særpræget som PIV-I-RØV fløjter. Navnet Piv i Røv har de fået,
idet man kan få de flotteste fløjtelyde frem ved at blæse dem i
enden. Mange fløjter kommer fra Sydamerika og der mener man,
at de har overnaturlige evner.

-

i anledning af rejsegildet på ”Matador-landsbyen ” på Bakken har
initiativtageren Torben Træsko erhvervet sig et Matador
dukkehus, som 2 sjællandske damer har håndlavet.
Kilder: Diverse dagblade

Side 8

Side 9

Billeder fra sidste møde
Fotos: Anny Green

Side 10

På et møde for et par måneder siden talte vi om, at det kunne være
dejligt, hvis der ved hvert møde var et medlem, der kunne fortælle
lidt om, hvad der gjorde, at man kom i gang med at samle.
Vi har allerede haft Hermind til at fortælle om hans erindringer i
forbindelse med at samle. Den succes vil vi gerne kunne fortsætte
med.
Så kære medlemmer, meld jer på banen.

Netop hvad der får folk til at samle på de særeste ting bunder vel i
og for sig i, hvad man personligt får ud af at samle. Giver det en en
særlig glæde, når man kan tilføje et nyt eksemplar til samlingen
eller er der andre ting , der trigger en.
Jeg læste fornylig om en dame, der samlede på fingerbøl, men kun
de fingerbøl, der havde portræt af den kongelige familie.
Mange andre sære ting som indpakningspapir, Irmaposer, rusiske
lommekalendere, porcelænstoiletter i miniformat o.m.a. finder vej
til samlinger.
Meget har jo ikke noget med legetøj at gøre, bortset fra, at man
kan finde samme glæde i at samle som at i at lege .
Indenfor legetøj findes der alle afskygninger af ting, man kan
samle på, dukker, brio-legetøj, lego, nipsenåle, dukkehusmøbler,
glansbilleder, hinkestene o.m.m.

Side 11

Stort og småt
Kaffetjansen i januar måned tager Allan og Marianne
Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.
Kontingentet for perioden 1. okt. 2014 til 30. sept. 2015 er
250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926,
så sparer du bankgebyret.
***********************************************
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
Storm P. museet, Frederiksberg Runddel, viser Vilhelm Hansens
originaltegninger om Rasmus Klump og hans venner.
Udstillingen har åbent tirsdag – søndag fra kl. 10 – 16.
Udstillingen slutter den 4. januar 2015

Program for 1.del af sæson 2015

8. jan. 2015: Pop-up bøger og andre gamle børnebøger
5. feb. 2015: Danske egnsdukker, herunder også dukker fra
andre lande
5. marts 2015: Håndarbejdsredskaber v/ Margit Ambeck
9. april 2015: Generalforsamling, spøg og skæmt,
loppetorv
7. maj 2015: Dukkehusmøbler, downstairs/upstairs

Loppemarkeder

Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver måned
Kræmloppen,Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Farum Arena, Stavnsholtvej 41,31. jan. 2015 og 1. feb. 2015 fra 10 –
16. Entré 40 kr.
Valbyhallen, den 14. – 15. februar 2015, kl. 10 – 17. 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. februar 2015

