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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, 2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.30
Emne: Halv – og helmekaniske ting
Indkaldelse til generalforsamling, se inde i bladet.

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!
Nu går vi ind i den første forårsmåned og vintergækker, anemoner
og hyacinter begynder at myldre op af jorden
Det betyder også, at vi skal til at belave os på at gå på de udendørs
loppemarkeder.
Men først skal vi have et møde med halv – og helmekaniske ting.
Spændende at se hvilke ting, der kommer på bordene.
Mange hilsener
Anny
-----------------------------------------------------------------------Forårsblomster
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Referat af møde 16. januar 2020
Det nye år blev mødt af 14 medlemmer. Birgitte bød velkommen og
havde et par meldinger fra Anny, som desværre var syg.
Vi må tage stilling til, hvad bladet skal indeholde. Anny behøver
stikord bl.a. om markeder – også gerne lokale – samt tidspunkter,
gerne pr. tlf.
Vi skal tænke på at få 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Begynd at tænke på nye emner, - og så må vi huske at definere
emnerne nærmere.
Problemer med banken. Birgitte rager en snak med banken for at
minimere kontoriusseriet.
Vi kan evt. ændre egne regler.
Vi skal have en opdateret medlemsliste med mail- og telefonnumre.
Endelig kunne vi tage hul på emnet souveniers, som tydeligvis var
tolket på forskellig måde.
Birgitte havde en pung fra Island og en æske fra Himmelbjerget.
Naima: små Dalarheste og fingerbøl.
Anne havde som sædvanlig mange ting, som normalt bor i
dukkehusene: diverse metalskulpturer, småting med Stanhopekig,
minialbums, havfruen og en broche fra Dueodde.
Petra: japansk dukke med drejeligt hoved og service fra Limoge.
Göran: en cementhest!! Fra verdensudstillingen i New York 1926,
fængselslegetøj, en solvogn, Nils Holgersen og en vinkende
Dronning Elisabeth.

Foto: Anny
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Ulla: Carlsberg ølflaske, norsk træbjørn, træsko fra Holland fra
1921, dansedukker fra Tyrol, Grønlandsdukker, ravpibe og
minibøger med forstørrelsesglas.
Birgitte: dominospil fra 1903. Æske med sørgesmykker, hårsmykke,
nøddeknækker fra Himmelbjerget fra ca 1842, smykke med
cameer, mosaiksmykker fra Italien, elfenben fra Kenya,
Høganæsvase, satyrhoved fra Rom , diverse nationaldukker, nål
med udstillingsbygning 1862 med diverse data, Hjejlen fra
Silkeborg og jubilæumsgave til Columbine fra 1905.
Birthe: egne ting fra barndommen, mærker fra Paris, Sct.
Petersborg, Kina, Italien og Himmelbjerget damt en tupilak.
Bodil: en Betlehemsdukke og en Schuko Berlinerbamse
Ina: Stanhopekikkert, vifte og pren fra Himmelbjerget.
Annett: askebægre fra mange byer, lommelærke og norsk trækurv.
Allan overgik vist denne gang alle med mængder af f.eks. genstande
med flag, mustachekop fra Victoriatiden, sølvbryllupskop, blækhus
fra Augustenborg, børnehjælpsplatter, peberbøsse, svane fra
Kalmar, mængder af specielle æggebægre og en stok fra Tivoli.
Aldrig har vi haft så langt et møde, at vi ikke nåede at se nærmere
på hinandens ting, men hvor fik vi meget at vide og at se.
Margit Ambeck

Fotos fra Allan
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Billeder februar mødet
Kirstens dukker
Fotos: Anne
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Side 7

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag den 2. april 2020 kl. 14.30
i
Mødelokalet Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse, jf. Love og vedtægter
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, jf. Love og vedtægter
6. Valg af revisor, jf. Love og vedtægter
7. Valg af suppleanter, jf. Love og vedtægter
8. Eventuelt
Ad 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Ad 4. Der er indtil dato ikke indkommet nogle forslag
( sendes til formanden senest den 29. marts 2020 )
Ad 5. På valg for en toårig periode er:
Birgitte Dencker Sørensen ( modtager genvalg )
Anne Friis ( modtager genvalg )
Margit Ambeck ( modtager genvalg )
Naima Jørgensen ( modtager genvalg )
Ad 6. På valg på en etårig periode er:
Allan Jerris ( modtager genvalg )
Ad 7. På valg for en enårig periode er:
Suppleant Birgitte Nørgård ( modtager genvalg)
Suppleant ledig
Ifølge love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer
og sekretær.
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Obs! Obs1
Vedr. generalforsamlingen
Til generalforsamlingen skal vi have stemt om et nyt
bestyrelsesmedlem og en suppleant .
Du er velkommen til at melde dig til formanden.

Kirstens dukker
Fotos af Anne Friis
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Referat af mødet den 6. februar 2020
Heldigvis havde mange lagt vejen om ad Lyshøjgårdsvej for at høre
Kirsten fortælle om sine bisquitdukker.
Birgitte bød velkommen og forberedte os på, at der muligvis blev
behov for lidt ekstra hænder ved f.eks. indkøb til
julearrangementet.
Bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen holdes
hos mig (Margit), hvor det kan fortsætte uforstyrret efter at jeg
bliver hentet kl. 18.
Der efterspørges – fra flere sider – en opdateret adresseliste til
alle - evt. kun med fornavne og uden samlerområde. Der er dog
næppe risiko for misbrug, da legetøj ikke står højt på svindleres
ønskeliste.
Kirsten havde opmarcheret ca. 100 bisquitdukker på et podie og gav
os – som forventet- et bredt indblik i diverse ligheder og forskelle.
Ældre dukker, som Frankrig var de første med, blev kaldt
lommedukker. De var ret blege, mens man senere – i 1920-30 erne
fandt dem mere rosafarvede. Senere fulgte Tyskland med i
produktion. Det var dog eksklusivt og dyrt legetøj.
Kling eksporterede meget også til USA, men dog meste til Norden,
mange dukker kunne ikke dreje hovedet, havde karakteristiske
arme og sko og lillepigeansigt. Senere bliver ansigtet smallere.
Tidlige Klingdukker har lige afskåret hoved, lukkeøjne og tænder
Ca, 1895.
I Sverige blev en del iklædt nationaldragt. I det hele taget blev en
del importeret nøgne og derefter iført tøj efter, hvad der var
moderne og salgbart i det enkelte land.
En del blev solgt som par.
Kirsten viste kinesiske, japanske og mulatdukker med meget spidse
sko.
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Halberg og Kästner har også lavet mange dukker, men ikke alle er
”ægte”. Blandt de viste var en lille nisse og en pigedukke med lange
brune strømper til op over knæet.
Sverige har importeret mange dukker fra Frankrig, mens Danmark
ikke købte direkte derfra.
En del dukker havde kort hår og kunne derfor påklædes til at
forestille begge køn.
En særlig dukke fra 1925 havde tilhørt Kirstens mor og var iført
lilla kjole og stor hårsløjfe. En sjælden dukke fra Amerika havde
drejehoved og lå på knæ i bedestilling.
Vi var betaget af at få mulighed for at se de mange dukker og få
lejlighed til at stille spørgsmål om dem.
Mange havde taget dukker med fra egen samling – og tak for detmen der var ikke tid til at fortælle om disse.
Tak for endnu en indholdsrig eftermiddag i godt selskab.
Margit Ambeck
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Stort og småt
Kaffetjansen i marts: Vivette

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. 5. april, 6. september
og 29. november 2020 kl. 11 – 15. Gratis adgang
Kb-hallen, 29. februar kl. 10- 17 og 1. marts 2020 kl. 10- 16. Begge
datoer 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_
-------------------------------------------------------------------------------Formandens E- mailadresse: birgittedencker@mail.dk
Formandens telefonnr. 45 88 88 38
Redaktørens E- mailadresse: anny@newmail.dk
Redaktørens telefonnr. 21207032
Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st.th. 2610 Rødovre
Hjemmesiden: www.legven.dk
Deadline til næste blad: 7.marts 2020

