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Nr. 3 og 4/2016

Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møde
Torsdag den 7.april 2016 kl. 14.30
Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv
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!
Jeg beklager, at marts bladet udeblev. Jeg prøver at samle lidt op i
dette nummer fra marts mødet.
Næste møde er generalforsamling og loppetorv. Håber mange vil
møde op og tænke på, hvad næste sæsons emner kunne være.
Mange hilsener og vel mødt
Anny
__________________________________________________
Martsvioler
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Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling
Torsdag den 7. april 2016 kl. 14.30
i mødelokalet på Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, jf. Love og vedtægter
6. Valg af intern 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 indkommen nogen forslag
Ad 5. På valg for en toårig periode er:
Birgitte Dencher Sørensen (modtager genvalg )
Anne Friis ( på nyvalg )
Margit Ambeck ( modtager genvalg )
Naima Jørgensen ( modtager genvalg )
Ad 6. På valg for en etårig periode er:
Allan Jerris ( modtager genvalg )
Ad 7. På valg for en etårig periode er:
1. suppleant Birgitte Nørgård ( modtager genvalg )
2. suppleant Birthe Hemsen ( på nyvalg )
Ifølge Love og vedtægter konstitueres bestyrelsen sig på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer
og sekretær.
Vel mødt
Bestyrelsen
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Referat fra mødet den 3. marts 2016

Formanden opridsede en plan om en kontaktliste til
brug i nødsfald samt en nødvendig opdatering af
telefon- og mailliste.
Kirsten foreslog et foredrag fælles med Snurretoppen af
en kompetent mand fra d.kgl. Teater om modens
udsving gennem tiden.
De nye parkeringsregler havde premiere. Altså: sæt din
bil med parkeringsskive og kom ned og få et
gæsteparkeringskort.
I øvrigt sendte hele flokken hilsen og sympati med Anny
med håb om snarlig bedring.
Som sædvanligt havde Anne medbragt en række perler
til månedens emne. Der var et gammelt køkken med
strøg af art deco – i lidt defekt udgave med sølvmalet
komfur, en udslagsspand med porcelænsindsats, en
spand fra 1850, som hun troede var af papmache men
som blev diagnostiseret til at være drejet af træ, et par
saltglaserede krukker. ( den slags kan være af nyere
dato, så vær opmærksom på bunden ) – 2 fiskeforme
fra begyndelsen af 1800-tallet, en hylde med krukker til
mel, gryn m.m., en metaløse og en porcelænsøse, som
manglede sit lange skaft samt et udklipsark fra Familie
Journalen med diverse køkkenting og noget tyende.
Ud over Annes ting så vi et olie/eddikesæt (art deco ?)
, et uimodståeligt ”mågestel” fra Tyskland, en grøn
glasosteklokke, en svensk metalbrødkurv med
porcelænsindsats en kantet kande og diverse
sovsekander.
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Birgitte havde medbragt et halvfjerdserkøkken i metal
med meget interessant tilbehør i emaljeret metal, en
vægt, en kost, nogle træredskaber samt et par
tidstypiske metalgryder.
Der blev nævnt en praktisk måde at belyse en samling
på ved hjælp af en lysliste, som kunne klæbes på og
tilsluttes en kontakt.
Som sædvanligt et og lærerigt møde med mange
interessante ting.
Margit Ambeck
Billeder af Ullas dukkehuse
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Billeder af Ullas fantastiske dukkehuse med masser af
spændende indhold.
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Billeder fra mødet i marts 2016

Birgits Steiff bamse

Hygge i
den bløde
sofa –
efter
mødet
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Referat fra mødet den 4. februar 2016

Jeg troede, der ville være trængsel af krammedyr på
bordene, men ret få havde noget at vise frem. Det
kunne jo igen skyldes de onde mødres manglende
erkendelse af affektionsværdi, men for nogle få var
årsagen, at de ikke havde haft krammedyr som børn.
Hvad end årsagen var, kunne vi i hvert fald nyde synet
af de medbragte, hvoraf mange bar adelsmærket: et
godt slidt udseende.
Smag kan jo ikke diskuteres, så selvom Birgits
hjemmelavede kreolerdukke efter de flestes mening
ikke var nogen skønhedsåbenbaring, var den tydeligvis
blevet behandlet kærligt. Den havde selskab af
engelske kaniner, dejlige Steiffdyr og en uimodståelig
laaang gravhund. En statelig Steiffdreng fra 1909 i
originalt tøj var så velbevaret, at den næppe har været
trøster men har været en søndagsdukke.
Nogle elefanter trampede sig vej blandt diverse bamser.
– Er mon ordet bamse ved at blive et overbegreb for
bløde dyr? – Og er hunde ved at overhale
plydsbamser?
Med forsinkelse gr. togstop – og kontrol? dukkede
Göran op med sin kone medbringende en zoologisk
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have med en næsten 75 år gammel hest på
hæderspladsen ledsaget af en næsten ligeså gammel
Tivoligarder, en Inkadukke,en engel, et lam, en and, et
par minibamser og på toppen af det hele: en ud af to
eksisterende Steiffbamser fra 1907.—Den må nok være
en ret god investering!
Trods nutidens IT-leg fra 1-årsalderen håber vi, at de
små stadig vil opleve kærligheden – livslang? – til et
sovedyr og den vigtige udvikling af de taktile sanser
Margit Ambeck

En stor tak til legetøjets venner for den fine
forårskrukke
Mange hilsener
Anny
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Billeder fra martsmødet – nogle af Annes fine ting

OBS! OBS.
Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH
Margit
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Stort og småt
Kaffetjansen i april sørger
bestyrelsen for
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Kontingentet for perioden 1. okt. 2015 til 30. sept. 2016 er
250 kr. Du kan overføre beløbet direkte til konto 1551 – 16618926,
så sparer du bankgebyret 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.
Ny samlemesse i Frederiksbergcentret
Samlermessen har focus på spændende samlerområder
Klik ind på www.frederiksbergcentret.dk for at se næste gang
messen er åben.

Program for 1.del af
7. jan. 2016:
4. feb. 2016:
3. marts 2016:
7. april 2016:
12. maj 2016:

sæson 2016
Påklædningsdukker
Krammelegetøj
Dukkekøkkener og inventar
Generalforsamling og loppetorv
Hjemmestrikket legetøj og andet
hjemmelavet legetøj

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 10.april, den 4.
september og 4. december 2016 mellem 11.00- 15.00. Gratis entre.
Forum, den 24.- 25. marts 2016 Torsdag10-17, fredag fra 10- 16 Entre
40 kr.
Remisen, den 5.- 6. marts, 12-13. marts, 9.-10. april og 16.-17.april
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: 20. april 2016

