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Medlemsblad for foreningen
Legetøjets venner
Lyshøjgårdsvej 103, kælderen
2500 Valby
Næste møde
Torsdag den 12. maj 2016 kl. 14.30
Månedens emne: Hjemmestrikket legetøj og andet hjemmelavet
legetøj
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 er vi nået til det sidste møde inden sommerferien og vores
emne denne måned er hjemmestrikket legetøj og andet
hjemmelavet legetøj.
Birgit Ahnfeldt-Mollerup vil komme og fortælle os om emnet.
Redaktionen ønsker alle en dejlig og forhåbentlig varm sommer
Mange hilsener og vel mødt
Anny
__________________________________________________
Maj

Side 3

Generalforsamling den 7.april 2016
1. Allan Jerris blev valgt til dirigent
2. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt uden
kommentarer ( se formandens beretning senere i bladet )
3. Regnskabet blev fremlagt og viste et underskud, som især
skyldes det formindskede medlemsantal. Der blev dog
foreslået uændret kontingent. Regnskabet blev godkendt
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse for 2-årig periode: de 4 på valg blev
genvalgt:
Birgitte Dencker Sørensen,
Anne Friis
Margit Ambeck
Naima Jørgensen
5. Valg af revisor for 1-årig periode: Allan Jerris
6. Valg af suppleater for 1-årig periode:
Birgitte Nørgård
Birte Hemsen
Allan takkede for god ro og orden.
Diverse forslag til emner for kommende sæson blev noteret til
bestyrelsens viderebehandling. Anny anmodede endnu en gang
om bidrag til bladet, - gerne i beskeden udgave til redigering af
redaktøren

Side 4

Uddybende referat af generalforsamlingen
Formanden havde måttet melde afbud, så Anny tog
over.
1. Allan valgt som dirigent
2. Anny læste formandens beretning. Der ønskes
opdatering af mail-og telefonliste. Alle opfordres til
at komme med ideer til emner og evt. ture
3. Regnskabet viste desværre underskud. 3 ud af 6
skyldnere melder sig måske ud. Printerblæk er
den store udgift, og da der lige er indkøbt, betyder
det en stor post. Vi får gratis papir og kuverter.
Anny nævnte en række måder at mindske
udgifterne:
Blad kun hver anden måned
Færre eller ingen farver
Flere elektroniske udsendelser
Færre sider
Flere indlæg og færre billeder
Kontingent til tiden
Forhøjet pris til dem, der ønsker bladet tilsendt
Diverse muligheder tages under behandling på
bestyrelsesmødet. Skyldnere bør meldes ud.
4. Ingen forslag
5. Alle de opstillede genvalgt. Allan genvalgt. Hilda
går ud. Birthe suppleant.
6. Bestyrelsen holder fast ved uændret kontingent.
Der kan evt. holdes auktion over donerede
effekter.

Side 5

Kirsten kan holde foredrag om diverse dukker.
Lars Andersen kunne tale om beklædning.
Kuglemanden, Jørgen Skov kunne fortælle.
Margit kunne fortælle om ”Ydmyge tekstiler”
Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt
loppetorv med mange gode tilbud samt hyggeligt
samvær.
Bestyrelsen holder møde efter næste møde d. 12. Maj
hos Margit.
Formandsberetning 2016
Nu er vi nået til afslutningen af endnu en sæson. Det forløbne år
har været godt, omend præget af vores særlige omstændigheder ,
godt og skidt. Det vanskelige for os er vores begrænsede
medlemsskare og aldersgennemsnittet. Det sidste gør os mere
udsatte end tidligere - sygdom , skavanker osv. kommer til os .Det
gode er vores lille , seje medlemsskare og det overskud , vi har
blandt os. Det ses hos de, der tager herlige ting med til møderne,
de, der påtager sig kaffetjansen og de, der sidder i bestyrelsen og
yder deres der. Alt i alt er det rigtig positivt, og der er nogle
tiltag, vi kan foretage, som vil afhjælpe situationen. Vi skal have
lavet en telefonliste over aktive medlemmer, have opdateret emails og den elektroniske liste over bestyrelsen skal føres ajour.
Det når vi i det nye år.
En særlig tak skal gives til Margit og Anny, som varetager vigtige
funktioner for foreningen. Vores blad og vores lokaler. I er noget
helt særligt, ved at I trofast påtager jer dette arbejde.

Side 6

Vores emner har i efterårssæsonen været : nyanskaffelser, dukker
fra 1925-75, nattøj og undertøj gennem 50 år samt julefesten, som
bestyrelsen står for og en tak til alle bestyrelsesmedlemmer for
indsatsen.
Her i forårssæsonen har vi haft: påklædningsdukker, krammelegetøj, dukkekøkkener og inventar og her 7. april har vi generalforsamling og loppetorv. Det sidste møde ligger 12. maj og
omhandler hjemmestrikket legetøj m.m.
Jeg vil opfordre alle medlemmer til at fremkomme med ønsker
omkring emner til næste år således, at vi kommer så nær det
enkelte medlems interesser som muligt og derved får et stærkt
fremmøde og dermed en stærkere forening. Alle ønsker ( og
forslag ) om udflugter m.m. modtages med stor fornøjelse. Til sidst
et længe leve for vores lille,fine legetøjsforening.
Birgitte

Side 7

Strikket og hæklet legetøj
Af Anny Green

Hvorfra kommer denne passion for at strikke og hækle legetøj til
børnene ?. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at børn elsker at kramme
og sutte i de dejlige bløde dyr.
Jeg tror, at det er in i øjeblikket at strikke og hækle alle slags dyr.
Ugebladene er i hvertfald fulde af opskrifter.
Mange voksne synes det er sjovt at strikke eller hækle disse små
dyr, der er hurtigt at lave.
Desuden er de perfekte til at sluge garnrester.

Side 8

Side 9

Billeder fra loppemarkedet
Af Anny Green

Side 10

Vidste I,
at det tyske Studio Sol står for en nyfortolkning af nye
Rasmus Klump serier. Blandt andet ” Rasmus klump – jorden
rundt ” og ” Rasmus klump – som dykker”
Måske vil DR- Ramasjang købe serien.

Side 11

Stort og småt
Kaffetjansen i maj sørger
Margit 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkering
Sæt din bil med parkeringsskive.
Kom ned og få et gæstekort
MVH
Margit

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 4. september og 4.
december 2016 mellem 11.00- 15.00. Gratis entre.
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. august 2016

