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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 12.sept.2019 kl. 14.30
Emne: Sommerens fund
Torsdag den 3. okt. 2019 kl. 14.30
Emne: Metalmøbler og – udstyr af ormelu
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 efteråret på vej og det er tid til de indendørs syslerFørste møde i sæsonen skal handle om sommerens fund.
Og i oktober er det metalmøbler og - udstyr af ormelu.
Det bliver spændende at høre om de fund vore medlemmer har
fundet i sommerens løb.
Vel mødt
Mange hilsener
Anny
-----------------------------------------------------------------------Syrisk rose i august
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Generalforsamling 4/4 2019
17 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling, og på trods af,
at der både blev pakket ud og handlet før tid, lykkedes det Birgitte at få kaldt
til samling.
1. Allan blev som sædvanligt valgt til dirigent
2. Birgitte gav et kort referat af årets gang
3. regnskabet ( for 26 medl) blev forelagt og godkendt
4. Der blev foreslået: møbler af ormelu, billedbøger, udstilling på Katrinetorp
– evt. udflugt
5. De 3, som var på valgt blev genvalgt. Det drejer sig om: Anny, Marianne og
Vivette for 2 år
6. Allan som revisor
7. Birte og Birgitte som suppleanter
8. evt. Der blev foreslået, at vi udvider samlerområdet f.eks. med: legetøj fra
50-erne. Kalejdoskoper, halv-og helmekaniske ting. Rosebuddukker m. tøj,
plastikting, Gjøltrolde, smølfer, souvenirting, vifter, dukketeatre. Anny beder
igen om lidt input til bladet. Velkommen til 2 nye medlemmer: Ina og Petra.
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Den 1 juni mistede vores klub et kærligt medlem.
Marianne sov ind efter kort tids sygdom.
Vi vil alle savne Marianne..... og mindes hende når vi mødes
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Referat fra bestyrelsesmødet den 4. april 2019

Bestyrelsen konstituerede sig med :Birgitte som formand, Anny
som kasserer og redaktør og Margit som sekretær ( hvilket jeg
egentlig aldrig lovformeligt er valgt til).
Vi vedtog følgende emner for den kommende sæson:
12. sept.!!! (af praktiske grunde er første møde skubbet en uge.)
Sommerens fund
3. okt. Metalmøbler og –udstyr af ormelu
7. nov. Billedbøger og nordiske illustratorer
5. dec. Julestads
2. jan. Souvenirting
6. feb. Kirsten holder foredrag om små bisquitdukker
5. marts. Halv- og helmekaniske ting
2. april. Generalforsamling og loppetorv
7. maj. Legetøj af glas

HUSK PÅ MAJMØDET:
1. at betone septembermødets dato
2. at få udfyldt kaffeseddel for hele sæsonen
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Referat af maj mødet den 2. maj 2019

Sæsonens sidste møde trak desværre ikke mange deltagere.
Dels var det koldt og blæsende. Og dels var flere af de trofaste
mødedeltagere optaget af andet. Men vi, der kom, havde som
altid stort udbytte.
Birgitte bød velkommen og gjorde opmærksom på, at
septembermødet af praktiske grunde er en uge senere end
normalt og altså d. 12. September !!
Dernæst overrakte hun foreningens 85 års fødselsdagsgave til
Birgit, som jo er æresmedlem – og med god grund, idet hun har
været tovholder siden 1975, hvor hun var med til at starte
foreningen og i mange år var formand for. Hun medbringer altid
interessante og ofte sjældne ting til vores emner. Stort tillykke!
Anne, - som havde bagt dejlige hvidløgsflutes – havde – også
som sædvanligt – gode ting med: sjippetov, en række hinkesten,
hvoraf nogle var ganske sjældne og en sandsynligvis fusk, 2
indiske snurretoppe.- ( I Indien er det drengelegetøj, nok affødt
af, at det ligesom sjipning tidligere indgik som
færdighedstræning for soldater ), et stykke kastelegetøj, et
katalog over halvdukker samt en strikkering sikkert fra 1930 med
samme princip som en strikkelise.
Birgitte havde en lille vandkande, som vi dog dømte til at være en
orkidekande på grund af den lange tud.
Birgitte N. havde hinkesten, yoyoer, et djævlespil, lerkugler,
bolde i boldnet og både hønse- og dueringe, hvoraf mange i
celluloid.
Vivette havde også lerkugler og en brugsanvisning fra DDR
tiden.
Birgit havde glaskugler, nogle store og en med en kyllingfigur
indeni, - de store er temmelig kostbare.
Vi snakkede i øvrigt om nogle af de sanglege og fælleslege, som
blev dyrket alle steder tidligere og nu vist mest overlever via
nogle af børneinstitutionerne.
Så var jeg i dag i Tigerbutikken, hvor der lå elastikker til at lave
figurer med, en ankelring med tilhørende plastknude, lange
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sjippetove og masser af bolde, så nogle børn leger stadig
udendørs.
Margit
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Miniaturemøbler af metal

Ormelu møbler
Ormelu er et engelsk udtryk, der siden det 1800-århundrede er
anvendt til en forgyldingsteknik, hvor der påføres finmalet guld
på em genstand af f.eks. bronche.

kilde: internettet
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Ældresagen i Gladsaxe har været på besøg i Skuldelev
Dukkemuseum og Legetøjssamling.
Desværre kunne jeg ikke selv deltage, men jeg har nogle billeder
derfra.
Anny
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Billeder fra Skuldelev fortsat
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Stort og småt
Kaffetjansen i sept. : Margit
Kaffetjansen i okt: ?

Der er stadig nogle, der ikke har betalt kontingent.
Kontingentet for perioden 1. sep. 2018 til 30. aug. 2019 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, og foreningen blanketter og udskrivning
af girokort. Indbetaling var senest 15. sept. 2018
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 2. sæson 2019
12. sept. 2019 : Sommerens fund
3. okt. 2019: Metalmøbler og – udstyr af ormelu
7. nov. 2019: Billedbøger og nordiske illustrationer
5. dec. 2019: Julestads og julemødet
__________________________________________________

Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned.
Samlertræf i Frederiksberghallen, store hal 4, søndage i 2019:
1. december. Kl. 11-15. gratis adgang
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: 10. oktober 2019

