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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Næste møde:
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Månedens emne: Køretøjer af alle slags
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!
Månedens emne er ” Køretøjer af alle slags”. Det er et meget bredt
emne, der dækker alt på hjul lige fra teknobiler, hestevogne,
barnevogne, cykler og meget andet.
Desværre er det et emne, som jeg ikke har så meget forstand på
og det er svært at finde noget på skrift om det. Dog hvis I har
bogen ” Det legede vi med ”, så kan I finde noget der.
Men kig i gemmerne og tag noget med, som vi kan snakke om.
Noget andet er, at jeg godt kunne tænke mig at lave en serie om,
”Hvordan startede jeg min første samling ”.
Har I lyst til at være med, så send en lille historie om det til mig.
Mange hilsener og på gensyn
Anny
__________________________________________________
Marts
Fastelavn er mit navn
Boller vil jeg have
Hvis jeg ingen boller får
Så laver jeg ballade
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Referat af mødet den 6. februar 2014
Der var 21 fremmødte. Efter formandens velkomst gik vi straks i
gang med at vise frem, havde vi havde taget med.
Margit fik lejlighed til at takke for gavekortet til sin fødselsdag og
takkede de medlemmer, der var mødt op til receptionen.
Som forventet var emnet noget, der interesserede mange, så der
var et udvalg af små skønne dukker.
Som sagt, så er det et stort emne, så jeg kan ikke nævnte alle. Der
var både sjældne porcelænsdukker, primitive dukker og nyere
dukker
 3 små yndige S&H dukker
 Bamse og Dukke Lise
 En negerdukke
 Lille Connie, som var fra 1930 érne
 En drengedukke
 En celluiddukke fra 1930 érne samt tøj fra samme
periode
 En negerdukke mere S&H 1079
 Dukkehusdukker
 Dukke i Fanødragt
 En Kejserbaby
 Baby på potte
 Baby på slæde
 2 franske dukker
 En kineser
 Lille baby med åben mund
 En dukke der skal forestille en skorstensfejer
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 Endnu en negerdukke
 En æske med små dukker
 En snurretopdukke fra 1880
 Et udvalg af små dukker med tilbehør
 4 celluiddukker i silketøj
 Flere dukkehusdukker
 En dukke fra ca. 1910
 Endnu en fanødukke
Som allerede nævnt er det umuligt for mig at få alt med, men Anne
havde jo et flot og informativt indlæg i februarbladet, så det kan
vi støtte os til.
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Billeder fra sidste møde

Side 6

Billeder fra nettet

Gamle køretjer: Antique Toys & Dolls

Side 7
Antique Toys & Dolls
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Fra bogen ” Det legede vi med”
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Fastelavn før i tiden
Nu til dags er det børnene, der fejrer fastelavn. Men i gamle dage
helt frem til år 1900 var det faktisk de voksne mænd og kvinder,
der klædte sig ud og festede med rigelige mængder af mad og
drikke.
Ordet ” Fastelavn ” stammer fra det plattyske ord ” Vatelavent ”,
Hvilket betød 40 dages lang faste, som startede straks efter
fastelavnstiden og varede lige ind i karnevalstiden – carne vale,
altså farvel til kød eller uden kød.

Fastelavn i dag
Fastelavn er i dag en festdag, hovedsagelig for børn og barnlige
sjæle. Der er rigtig mange traditioner knyttet til dagen.
At slå katten af tønden er fastelavnstraditionen over alle. Tønden
fyldes med søde sager og frugt og herefter går man i krig med at
slå tønden i stykker.
Deltagerne er udklædte og der slås på tønden skiftevis. Den der
slår det sidste bræt ned, bliver kattekonge og kåres med gylden
papirs krone.
Reglerne om, hvem der skal være kattedronning er derimod ikke så
entydigt. Nogle steder er det den, som kattekongen vælger, andre
steder er det den næste i rækken. Den mest udbredte regel går ud
på, at den der slår bunden ud af tønden, bliver kattedronning.
Kilde: internettet.
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Fastelavnsboller
En anden tradition, som vi stadig sætter tænderne i dag er
fastelavnsbollerne.
Traditionen med fastelavnsboller stammer sandsynligvis fra
Tyskland.
I 1600 tallet kaldte man dem for ”heisswecken”, dvs varmt rundt
bagværk. Bollerne kunne være fyldt med pomerans eller rosiner.
I gamle dage blev de serveret på ” hvide tirsdag” som optakt til den
ugelange fastetid. Man dyppede typisk de bløde hvedeboller i varm
mælk.
I 1700 – og 1800 tallet blev bollerne solgt af omvandrende
kagekoner.
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Stort og småt
Kaffetjansen i marts måned hviler på Marianne og Allan
Husk at vaske din kop af, hvis du har lånt den i køkkenet.
Der er endnu nogle, der ikke har betalt kontingentet.
***********************************************
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
På det hyggelige museum ”Oldemorstoft” i Bov udstiller Angelika
Salzwedel og Lise Clausen tyske og danske påklædningsdukker.
Udstillingen åbner den 2. maj 2014 kl. 13.00 og varer til den 31.oktober
2014. Adresse: Bovvej 2, 6330 Padborg. www.museum-sonderjylland.dk

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
Antik /loppemarked i kedelhallen, Nylandsvej 75, 2000 Frederiksberg
12. – 13. april 2014.
Tap 1,Ny Carlsbergvej 91, 1.- 2. og 23. – 24. marts kl. 10 -17
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. marts 2014

