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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, 2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 16.jan.2020 kl. 14.30
Emne: Souvenirs
Torsdag den 6.feb.2020 kl. 14.30
Emne: Kirsten holder foredrag om små bisquitdukker
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!
Så står det nye år og banker på døren og jeg håber at alle er
sprunget raske og friske ind i det nye år.
I januar har vi souveniers på programmet og i februar vil vi glæde os
til, at Kirsten fortæller os om sine små dukker.
I ønskes alle et godt og spændende nytår!
Mange hilsener
Anny
-----------------------------------------------------------------------Nytår 2020
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Referat af møde 7/11 2019

Da Anny endnu ikke er fit og Birgitte var i Sverige, var
det Anne, som styrede slagets gang og bl. a. bød
velkommen til et nyt medlem, Kirsten, - godt at få nye
ind!.
Månedens emne var grebet an fra 2 forskellige vinkler.
Nogle vidende medlemmer, som havde stort kendskab
til illustrationer, tryk og udgivere og så os andre, som
mere naivt havde taget bøger med, som havde
affektionsværdi.
Anne havde en gammel Storfyrstindebog, en tidlig
Mumibog, en Moe-bog, som havde tilhørt hendes mor,
de klassiske: Flugten til Amerika, Peters jul og fabler for
børn, Skovens gilde, Askepot og Mors lille Ole.
Kirsten kom med Lille negerdukke, flere muse-og
troldebøger, vores elskede Bamse og dukke Lise,
repræsentative bøger af Beskow, og en gammel
avanceret bog med velour føleområder – noget, som
man i vore dage vægter højtBirte havde Jørgen Clevins bøger, troldepusbøger, en
alternativ Bastianbog og så noget så usædvanligt som
hendes illustratorsøns spritnyudgivne moderne
billedbøger.
Bodil havde udvidet emnet med den fransk/belgiske
Babar.
Ulla havde fyldt et bord med en uartige Karoline, sorthvide charmerende eventyrbøger, Engholm og
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Storm P`s finurligheder, Rejsen til eventyrland,
Kyllingernes skoledag, bjørne-og musebøger og Knold
og Tot.
Petra havde Strudsen Rasmus, Sorte Sambo, De 3
små bjørne, Askepot og gamle gude-og heltesagn.
Vivette havde Dukkefamilien, der vågnede, Hulbogen,
Otabøger og børnerim.
Og Birgit gjorde os klogere på illustratorer og en del
udgivere.
Emnet er enormt, og så kom vi endda ikke ind på de
pædagogiske/skoleagtige bøger, som vi må bruge et
helt andet møde på.
Margit Ambeck
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Julemøde 2019
Der herskede lidt usikkerhed om, hvor mange der
havde meldt sig til, men Birgitte og jeg blev enige om, at
vi under alle omstændigheder ville få en god
eftermiddag, og heldigvis blev vore bekymring gjort til
skamme, og snart summede lokalet af hyggelig snak.
Birgitte bød velkommen og overrakte et par milde gaver
til Anny og mig –( men det sidste må I holde op med)
Tak for det.
Vi talte om, at januarmødet lå lidt for tæt på nytår denne
gang, så det er blevet flyttet til D. 16. JAN.
Ellers gik julemødet sin normale gang med sange, lidt
guf, historie og det klassiske tallotteri, hvor vi hver gang
når at undre os over, hvor lang tid der går, før nogen får
fuld plade.
Efter udlodning af hyacinter og endnu et par sange,
kunne vi gå hver til sit og ønske hinanden en god jul og
et godt nytårHUSK:
NÆSTE MØDE ER TORSDAG D.16. JAN. – OG DER
KAN DENNE DAG FØRST LUKKES OP TIL LOKALET
KL: 14!
Margit Ambeck
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Souvernirs
Af Anny Green

Hvad er en souvenir?
Souvenir, ordet er fransk og betyder et ”minde”.
Det kan være:
en genstand fra et sted, som man er særligt
knyttet til, en oplevelse eller en begivenhed.
Det kan være nøgleringe, krus, askebægre, skåle, skeer, huer,
t-shirts med meget mere.
De fleste souvenirs er masseproducerede pyntegenstande, som
sælges til turister med stednavnet trykt derpå.
Souvenirs og andre af denne slags souvenirs er ofte dårlige
efterligninger af noget kunstnerisk, det såkaldte kitsch.
Jeg mener, at købet af disse souvenirs eskalerede i 1950erne, da
det blev lettere at komme omkring i verden. Turisterne købte
minder fra de lande, de besøgte.
Var man i Sverige tog man måske en Dalarhest med hjem og var
man i Rusland en Babushka
Men også her i Danmark hentede man souvenirs rundt omkring i
landet.
Hvem husker ikke stokke fra Himmelbjerget!
En andet populær souvenir er egns - og nationaldukker, der som
navnet indikerer er dukker, der er klædt i egnens eller nationens
dragter.
Det største udvalg af souvenirs i København er der at finde i en
butik på Strøget, der sælger souvenirs af alle slags navnlig til
turister. Foruden de ovenfornævnte artikler er der et væld af
figurer, der forestiller danske vikinger, af Dronningens livgarder,
Gjøl-trolde og meget mere.
Nogle artikler blev også samleartikler.
Det er vel stadig ” in ” at tage souvenirs med hjem?
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Billeder af forskellige souvenirs
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Billeder fra Julemødet

Side 9

Fotos af Kirstens dukker
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Flere fotos af Kirstens små dukker
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Stort og småt
Kaffetjansen i jan.: Anne
Kaffetjansen i feb.: Petra

Husk at betale kontingent for perioden 1.sept. 2019 til 30.
aug. 2020.
Kontingentet er 250 kr. for aktive medlemmer og 125 kr. for
passive medlemmer.
For de, der vil have bladet med posten er det 300 kr.
Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926, så
sparer du bankgebyret, og foreningen blanketter og udskrivning
af girokort. Indbetaling er senest 1.nov. 2019
Du vil også kunne betale direkte til kassereren på møderne.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
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.
Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH

Margit

Program for 1. sæson 2020
16. januar
6. februar
5. marts
2. april
7. maj

2020 :
2020 :
2020 :
2020 :
2020 :

Souvenirting
Kirsten holder foredrag om små bisquitdukker
Halv - og helmekaniske ting
Generalforsamling og loppetorv
Legetøj af glas

__________________________________________________
Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned.
Samlertræf i Frederiksberghallen, hal A. 25. – 26. januar 2020
Kl. 10 -16. gratis adgang.
Valby hallen den 15. – 16. februar 2020 fra kl. 10 – 18. entre 40 kr.
Rødovre centrum, St. Bededag fredag den 8. maj 2020 fra kl. 9 -15
se i øvrigt oversigt over markeder på
www.markedskalenderen.dk_
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