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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 8. maj 2014 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: ”Hvordan laver man en bog om legetøj” v/ Per
Cederholm
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 nået til det sidste møde i denne forårssæson.
Vi vil glæde os til efteråret, hvor vi igen mødes med friske
oplevelser fra sommerens loppemarkeder.
Vores emne her i maj er ” Hvordan laver man en bog om legetøj ”.
Per Cederholm vil åbenbare for os, hvordan han greb sagen an, da
han skulle skrive sin første bog og hvilke overvejelser han gjorde
undervejs.
Mange hilsener og på gensyn
Anny
__________________________________________________
Maj

Side 3

Referat af generalforsamling den 3.april 2014
(ikke tilstede Hilda Svane, Naima Jørgensen og Ruth Kannegaard )
1. Allan Jerris blev valgt til dirigent
2. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt uden
kommentarer ( se formandens beretning senere i bladet )
3. Regnskabet blev fremlagt og viste et lille overskud, som dels
skyldes den lavere husleje og dels ændring i
kaffekassekonceptet. Der blev foreslået uændret
kontingent. Regnskabet blev godkendt
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse for 2-årig periode: de 4 på valg blev
genvalgt:
Birgitte Dencker Sørensen,
Ruth Kannegård
Margit Ambeck
Naima Jørgensen
5. Valg af revisor for 1-årig periode: Allan Jerris genvalgt
6. Valg af suppleater for 1-årig periode:
Birgitte Nørgård
Anne Friis
Allan takkede for god ro og orden, og mødet fortsatte med det
annoncerede loppemarked
Evt. Diverse forslag til emner for kommende sæson blev noteret
til bestyrelsens viderebehandling. Anny anmodede endnu en gang
om bidrag til bladet, - gerne i beskeden udgave til redigereing af
redaktøren

Side 4

Bestyrelsen valgte at holde det konstituerende møde i
forlængelse af generalforsamlingen.
De genvalgte medlemmer fortsætter på de tidligere poster,
undtagen sekretæren, der har valgt at sige fra p.g.a. arbejde. I
stedet blev valgt Margit Ambeck.
Her blev følgende besluttet:
Næste års mødedatoer og emner blev fastlagt på basis af de
ovenfor nævnte forslag.
Der blev diskuteret muligheden for en udflugt evt. til
Katrinetorp. Birgitte kontakter Gøran for at forespørge om
mulighederne.
Datoer og emner bliver som følger:
4/9

sommerens fristelser

2/10 bondegårdsliv, mennesker, dyr og maskiner
6/11 spilledåser og andre lydeffekter
4/12 julemødet
6/1

pop-op-bøger og andre gamle børnebøger

5/2

dukker i egnsdragter og dukker fra andre etniske l
lande

5/3

foredrag om håndarbejdsredskaber og datering af

dukketøj (Margit)
Side 5

9/4

generalforsamling – samt spøg og skæmt

7/5

dukkehusdukker upstairs og downstairs

Som noget nyt forsøges med et 10-min. indslag hver gang: Det
er en af mine yndlingsting, ---evt. fulgt op af en lille omtale i
bladet den følgende måned
Formandens beretning:
Denne formandsberetning vil jeg gerne starte med en
konstatering af, at vi er ved at finde os til rette på
Lyshøjgårdsvej i kælderen, som heldigvis er lys og rummelig
med et godt køkken , og så er prisen jo overkommelig, og det
praktiske fungerer – her en særlig tak til Margit. Vores møder
er blevet velbesøgte og som altid meget hyggelige.
Dernæst vores emner i sæsonen 2013-14. I efteråret havde vi
: nyanskaffelser, brio-legetøj, julepynt og så tog Bodil over –
ikke vores Bodil , men stormen og heldigvis aflyste vi
julemødet, for trafikken gik mere eller mindre i stå. Det blev
der kompenseret for ved januar mødet, hvor vi foruden
tegneserier, tegneseriefigurer o.a. relaterede ting fik vores
julelotteri og lidt forsinket” julegodt”. Foråret har indtil nu
budt på: dukker under 15 cm, køretøjer af alle slags og videre
frem har vi generalforsamling og loppetorv og til sidst et
foredrag af Per Cederholm om: Hvordan man laver en bog.

Side 6

Så en tak til alle de, som påtager sig kaffetjansen. Det nye system
synes at fungere ok - der er i alt fald penge i kaffedåsen endnu.
Tak til bestyrelsen, vores revisor og jer, der til stadighed
medbringer dejlige, interessante ting , og derved bringer fornyet
liv ind i klubben og sidst , men ikke mindst stor tak til Anny for
hendes store arbejde med bladet og endnu en opfordring til at
støtte med bidrag m.m.
En sidste opfordring til at komme med flere forslag til emner,
udflugter osv.. Til allersidst synes jeg, vi skal glæde os over den
ældre generations interesse for gammelt legetøj. Det er svært at
få de unge med, til gengæld har vi fået et par nye ældre
medlemmer, og foreningen lever fortsat i bedste velgående netop
på grund af alle vores ældre medlemmer.
Venlig hilsen Birgitte

Side 7

Billeder fra sidste møde

Fotos: Anny Green

Side 8

Billeder fra sidste møde
Fotos: Anny Green

Side 9

I disse tider tales der så meget om krigen 1864 i anledning af 150
året og jeg har fundet nogle ting, der kan henføres til den tid.


I Viborg er der en flok pensionister, der er startet på at
bygge byen, som den så ud i 1864. De er færdig med den
gade, der hedder Sct. Mortensgade.
Kilde: Ugeblad



På Landbrugsmuseet ”Oldemorstoft” kunne man i påsken se
et overdådigt sønderjysk kaffebord. Man markerer
samtidig, at kaffebordet med al dens lækkerier kan føres
tilbage til krigen 1864. Krigen og den efterfølgende tid med
preussisk styre var med til at gøre kaffebordet unikt. Det
gav nemlig danskerne mulighed for at mødes og holde danske
traditioner i hævd, derfor kom de i forvejen velforsynede
kaffeborde til at bugne af hjemmebagte lækkerier. Ja, der
gik ligefrem sport i, hvilken landbokone, der kunne bage de
fleste og bedste kager.
Kilde: Museum Oldemorstoft



På frilandmusset i Odense i det gamle landkøkken på
Skamby-Torupgården kunne man gennem påsken opleve en
spændende gammel tradition, hvor frivillige optræder i
autentiske bondedragter fra 1850. Her blev vist, hvordan
bondekonerne på de store gårde i 1800-tallet farvede
hønseæg til påskehøjtiden. De svøbte æggene ind i stof med
indlagte forårsblomster, som gav farve og flotte mønstre.
Æggene blev også kogt i løgskaller og bagefter gnedet med
spæk.
Kilde: Ugeblad
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Samlealbum
Af Anny Green

I disse måneder er der en stor supermarkedkæde, der lancerer et
samlealbum, Animal Planet, der kan rumme billeder af alverdens
dyr, fugle, krybdyr og insekter. Ved køb i disse supermarkeder får
man udleveret 4 kort pr. køb af 100 kr.
Albummet er meget oplysende med tekst og billeder. Jeg synes, at
det er en god måde at lære børnene noget om verdens fauna.
Mine 2 børnebørn er meget optaget af at samle kortene og vi
bruger mange timer med at samle kort og sætte dem i albummet.
Er der byttere i mellem tager den store dreng dem med i
børnehaven og så kan det jo være, at han kan få fat i dem, han
mangler. Albummet indeholder også en opskrift på, hvordan man kan
bruge kortene til at spille med.
Denne oplevelse med mine børnebørn fik mig til at tænke på min
egen barndom, hvor der også var kamp om at samle billeder til de
album, som Rich´s og Danmark udgav.
Af Rich´s album kan jeg huske:
 Jorden rundt
 Pinochio
 Peter Pan
 Tornerose
 Askepot
Rich´s startede sin produktion af erstatningskaffe helt tilbage til
1834 og fabrikken lukkede i 1983. Allerede i 1920´erne begyndte
fabrikken at lægge billeder pakkerne. De sidste samlekort fik man i
1977.
Af Danmarks samlekort husker jeg kun:
 Fra fuglenes verden
 En tur i Zoologisk have ( 1970 )anmark blev grundlagt i 1902
og i 1925 begyndte de at lægge billeder i pakkerne. I 1970
sluttede epoken med samlekort.
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Stort og småt
Kaffetjansen i maj måned tager Margit.
Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.
Der er endnu nogle få, der ikke har betalt kontingentet.
***********************************************
Sælges
Dukker i nationaldragter
Henvendelse på tlf. 44945164
Lundby dukkehus i 2 etager
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
På Sofienholm, Nybrovej 401, KGs.Lyngby.
Udstilling om den danske sølvsmed og designer Kay Bojesen ( 1886
– 1958), der var manden bag børnenes elskede abe og manden bag
det prisbelønnede nationalbestik GrandPrix, et legebarn, der tog
kunsthåndværket dybt alvorligt.

Program for 1. del af sæson 2014

9. januar 2014:
6. februar 2014:
6. marts 2014:
3. april 2014:
8. maj 2014:

Tegneserier, tegneseriefigurer o.a.
relaterede ting
Dukker under 15 cm
Køretøjer af alle slags
Generalforsamling og loppetorv
”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
Loppemarked, Rødovre centrum, St. Bededag fredag den 16. maj fra
kl. 9 – 15
Loppemarked, Brønshøj Torv, første lørdag og søndag i måneden fra
april til oktober fra kl. 9 – 15
Loppemarked Bellahøj, søndag den 1. juni og 29. juni, 27. juli og 31.
august fra kl. 9 - 15
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. august 2014

