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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møde
Torsdag den 4. maj 2017
Mødet starter kl. 14.30

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 er det sidste møde i denne sæson. Vi mødes igen til september
Forhåbentlig efter en god sommer med mange gode oplevelser.
Måske har vi nogle spændende ting at vise frem, når vi ses igen.
Dette møde har gamle spil på programmet. Lad os se, hvad I har i
gemmerne.
Mange hilsener og på gensyn
Anny
__________________________________________________
Dejlige anemoner
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Referat fra mødet den 2.marts 2017

Anny kunne meddele, at vi har fået endnu et passivt
medlem,- glædeligt. Og vi fik en hilsen fra Hilda.
15 medlemmer var mødt op med deres mange bidrag til
månedens emne, dukketilbehør.
Som ventet var de fleste ting tilbehør til pigedukker, tøj
eller udstyr til styrkelse af de husmoderlige dyder som
f.eks. en vaskemaskine, en rulle o.lign. Der var dog
også en skoletaske, hvis ejer åbenbart ikke havde
dyrket de boglige dyder særlig godt.
Og så var der ellers dukkelegetøj, rangler, kikkerter,
kurve,tasker af enhver art, en vandkande, en
botaniserkasse, fine smykker og miniknapper.
Musikinstrumenter og små sølvhåndspejle var der også
plads til i dukkernes verden og hatte og handsker nok til
en hel modeopvisning.
Ganske unikt var et korset, som var en perfekt kopi af et
voksent 1700-tals korset – imponerende.
De fleste af os falder nok for de fine
miniaturegenstande, - også selvom prisen ofte er
omvendt proportional med størrelsen
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Fotos fra marts mødet
Af Anny Green
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Referat af generalforsamlingen den 6.april 2017

14 medlemmer – og en hund var mødt. Vi havde besøg
af TV Lorry, som fotograferede og lavede interview
vedr. foreningen, Vi håber på lidt pr.
Vivette tager kaffetjans i maj.
1. Allan valgt
2. Kort version: vi har tilpasset os til de begrænsede
lokaliteter og den stramme økonomi. Tak til
bestyrelsen, især for bladet, gennemgang af årets
emner. Nye emner, indlæg og udflugter efterlyses.
3. Der er ikke indkøbt farvepatroner, derfor ikke så
stor udgift
Uændret kontingent. Godkendt.
4. forenkling af vedtægter vedtaget uden angivelse af
årstal.
5. Anny genvalgt
Vivette genvalgt
Marianne valgt i stedet for Hilda –alle for 2 år.
6. Allan genvalgt som revisor
7. Birgitte Nørgård og Birthe Hemsen genvalgt som
suppleanter
8. evt. forslag om at invitere gæster til
loppemarkedet i april.
Nye emner: luksuspapir: kort, glansbilleder,
telegrammer.
Gennemgang af ”nye” materialer: div.’
plastiktyper,bakelit,
Celluloid, komposit, ler, stof.
Vær opmærksom på udflugtsmål eller udstillinger
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Generalforsamling den 6 april 2017
Længere version
Ad 1. Allan Jerris valgt til dirigent
Ad 2 .Formanden aflagde beretning. , som blev godkendt
( se beretningen senere i dette blad )
Ad 3. Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Status viste et lille
overskud. Kontingentet er uændret.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
( se regnskabet senere i dette blad )
Ad 4. Forslag om ændrede vedtægter blev vedtaget.
Ad 5. Valg af bestyrelse for en 2 årig periode. De tre på valg blev:
Anny Petersen
Vivette Neiiendam
Marianne Jerris ( nyvalgt )
Ad 5. Valg af revisor for en 1-årig periode: Allan Jerris
Ad 6. Valg af suppleanter for en 1-årig priode :
Birgitte Nørgård
Birte Hemsen
Allan takkede for god ro og orden.
Hermed var generalforsamlingen afsluttet

Efter mødet holdtes bestyrelsesmøde.
Forslag og emner ses her i bladet
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Formandsberetning 2017
Endnu en sæson er ved at være forbi. Vi har stadig et dejligt
samarbejde i foreningen, selv om vores omstændigheder er stort set
de samme. Vi har tilpasset os situationen, og alle bidrager på deres
måde til foreningens overlevelse. Den ihærdige medlemsskare tager
stadig fine ting med til møderne, kaffetjansen bliver passet, og her
skylder vi Margit en stor tak for de gange, hvor hun tilbyder ekstra
assistance. Bestyrelsen yder også sit, og Anny er vores fuldstændig
uundværlige redaktør. Vi har tilpasset økonomien, således at bladet nu
kommer hver anden måned, og Anny tager med kyshånd imod indlæg
fra medlemmerne.
Vores program har i 2.del af sæson 2016 set således ud: september:
nyanskaffelser, oktober: tegneserier og tv-seriefigurer, november: dyr
til dukker og dukkehuse, 1. december: julemødet, som bestyrelsen
varetager. En tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det.
I første del af sæson 2017 har vi haft følgende emner: januar: billeder
om legetøj, februar: her er mit yndlingslegetøj, marts: dukketilbehør,
april : generalforsamling og loppetorv. Det sidste møde er 4. maj og
skal dreje sig om gamle spil for børn og voksne. F.eks. puslespil.
Vi har jo fulgt vores traditioner i det forløbne år, og jeg vil nu opfordre
vores medlemmer til at ønske sig emner for det nye år ved
generalforsamlingen. Måske nogle nye og sprælske, som kan bringe
nyt liv til foreningen. Som sædvanlig modtager vi gerne forslag til
udflugter m.m. Jeg vil slutte med en kærlig hilsen til vores trofaste
medlemmer.
Birgitte
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Emner til næste sæson:

7. sept. Hvad har du fundet i årets løb?
5. okt. 1900-tallets materialer omkring gammelt legetøj
2. nov. Æsker, skrin, sparebøsser og mærkelige ting
7. dec. julemøde – alle tager som sidst en gave med.
4. jan. Gamle skolesager, bøger, tavle, griffel, pen,
prøveklud mm
1. feb. Boudoirdukker, halvdukker og modedukker
1.marts Arbejdspladser ( køkkener, butikker, gårde,
postkontor)
5. april generalforsamling og loppemarked
3.maj

celluloidlegetøj
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Fra vores nye medlem Birgit Kjærulff har redaktionen fået
tilsendt et skrift der har relation til H:C Andersen.
Hun gør os opmærksom på, at der findes en bog, der hedder
” H.C.Andersen og legetøjet ”. Bogen udkom i 2005, men er
desværre svær at købe hos boghandlere. Derimod kan man være
heldig af få den på Museet på Koldinghus.( 104 kr. inkl. fragt, gebyr
og moms)
Der er i bogen vist legetøj fra 3 museer. Birgit anbefaler bogen.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Antikkens Legetøj
Birgit Kjærulff har også gjort os opmærksom på en bog om
antikkens legetøj. Den er skrevet på engelsk af Dion Sommer
Der vises 2 billeder. Det ene viser omslaget på bogen og det andet
en stanghest. Sortpoleret og på hjul. Dateret 950- 900 f. kr.
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Stort og småt
Kaffetjansen i maj:
Naima og Vivette
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Kontingentet for perioden 1. okt. 2016 til 30. sept. 2017 er
250 kr. 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 eller 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.
Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH

Margit

Program for 2.del af sæson 2017
6. sept. 2017: Nyanskaffelser: Hvad har du fundet i årets
løb
5. okt. 2017 : 1900 tallets materialer omkring gammelt legetøj
2. nov. 2017 : Æsker, skrin, sparebøsser og mærkelige ting
7. dec.2017 : Julemødet – alle tager som sidst en gave med

Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned.
Kræmloppen, Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Samlertræf i Frederiksberghallen hal A, den 3. september og 3.
december 2017 mellem 11.00- 15.00. Gratis entre.
Loppemarked Bellahøjhallen, Bellahøjvej 1, 23. april 2017 fra 10 – 16
Bellahøj torv starter sæsonen den 29. april fra 9 – 15 og derefter
hver første og sidste lørdag i måneden.

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 2017

