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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møder
Torsdag den 5.januar 2017: Emne: Billeder om legetøj
Torsdag den 2.februar 2017:Emne: Her er mit yndlingslegetøj
Begge møder 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!
Som vi besluttede på sidste generalforsamling så vil bladet kun
udkomme hver anden måned.
Husk derfor at notere datoerne i jeres kalender.
Januar måned skal vi vise billeder af legetøj fra svunden og nyere
tid og februar byder på emnet ” mit yndlingslegetøj ”
Mange hilsener og på gensyn
Anny
________________________________________________

Side 3

Legetøjsmøde d. 3. Nov.2016
11 medlemmer var mødt op. Birgitte er heldigvis meldt
rask, men desværre er Birgit faldet og har brækket
lårbenet.
Birgitte var blevet kontaktet om foreningen vedr. en
radioudsendelse. Vi afventer videre kontakt.
Vivette havde medbragt en hel kennel, hvor adskillige
racer var repræsenteret. En del fuglebure kunne pynte i
dukkestuerne, og en elefant og en gyngehest hørte til i
børneværelset. Ulla medbragte mængder af smådyr
især hunde, men også en Dalarhest, en trækhund på
hjul, et par elfenbensmus og diverse katte. Anne havde
Bonzo i Steiffudgave, en nålepudehund,
porcelænshunde både Grand Danois og Bulldog, en
kakadue og en påfugl samt et album med fotografier af
børn med legetøj. Anny havde en plyspudel samt
ligesom Birte Marie nogle nyere dyr. Birgitte havde bl.a.
et æsel og en trækkekat a la Lego. Og Birgitte N. havde
et par trædyr, gravhunde i miniaturestørrelse som Kay
Bojesens.
I alt mange dyr i dukkernes verden
Margit Ambeck

Side 4

Billeder fra mødet den 3. november 2016

Fotos: Anny Green

Side 5

1. dec. stod i julefestens tegn.
Nye tider, nye skikke, men vi sætter nu også pris på de gamle.
Birgitte indledte med et par praktiske ord, og så fortsatte vi
med julesalmer, historie og tallotteri. Gaverne var denne gang
de medbragte uindpakkede ting af ældre dato, og alle fandt
vist noget godt, ligesom hyacinterne, som erstattede de
tidligere julestjerner, blev bortloddet på entrebilletten.
Vi kunne stadig ønske lidt større tilslutning, men de tilstede
værende befandt sig godt, og det var som sædvanligt en
stemningsfuld optakt til julemåneden.
På glædeligt gensyn i det nye år med stor hilsen fra
bestyrelsen.
Margit Ambeck

Side 6

Side 7

Billeder af legetøj
Af Anny Green
Når vi taler om billeder af legetøj, kan vi dele det op i billeder af
gammelt legetøj og billeder af legetøj fra nyere tid.
Et andet sted, hvor vi kan se legetøj er på fotos med børn og
legetøj.
Jeg har scannet nogle af mine gamle postkort med motivet:
børn/legetøj.
Jeg synes det er et svært emne at skrive om og jeg ville ønske, at
der var nogle af vore medlemmer, der havde grebet pennen eller
mailet et bidrag.
Nu må I nøjes med mit beskedne input.
Anne Friis har sendt nogle gamle postkort.

Annes fotos

Side 8

Annys fotos

Side 9

Mit yndlings legetøj

Af Anny Green

Også dette emne er svært for mig at skrive om.
Alle os i Legetøjets Venner kan nok fortælle om det de allermest
holdt af at lege med som barn og måske også som voksen.
Når jeg tænker på min barndom var det vist min store dukke, mine
påklædningsdukker og mine nipsenåle jeg legede mest med.
Jeg brugte timer på at kreere tøj til trekløveret: Store Marie, lille
Marie og sorte Marie.
I mit voksne liv er det nipsenålene der har min interesse. De kan
stadig fascinere mig og jeg slapper af med at lave forskellige
figurer/ scenerier helst på gamle puder.
Det bliver spændende at se, hvad der vises på mødet i februar.
I kan stadig nå at sende input om emnet til mødet i februar.

Side 10

OBS.
Mødet i marts er om dukketilbehør. Det vil være dejligt, hvid der
var nogen der vil sende lid tekst og billeder om dette emne.

Side 11

Stort og småt
Kaffetjansen i januar sørger Marianne
og Allan for og i februar er det Rita
og Frank , der servicerer os.
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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
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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.del af sæson 2017
5. januar 2017: Billeder om legetøj
2. feruar 2017: Her er mit yndlingslegetøj
2. marts 2017: Dukketilbehør
6. april 2017: Generalforsamling og loppetorv
4. maj 2017: Gamle spil for børn og voksne. F.eks.
puslespil

Loppemarkeder
Spejdernes loppemarked i Farum, Hvedemarken: 1. lørdag i hver
måned.
Kræmloppen, Slotherrensvej 107, Vanløse. Hver weekend 9.30 – 16.00
Forum, den 7.og 8. januar. Lørdag fra 10 – 17 og søndag fra 10 – 16
Entre 40 kr.
Frederiksborghallen, den 28. og 29. januar 2017, entrè 40 kr.
Rødovre Centrum, den 12. maj 2017( St. bededag) fra 9 – 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. 44945164
Redaktørens postadresse: Brunevang 36,st.th. 2610 Rødovre
Hjemmesiden: www.legven.dk
Deadline til næste blad: 10.februar 2017

