Jonstrupsamlingens Venner

Arrangementer og aktiviteter 2019
Alle arrangementer finder sted kl. 14-16 i Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E og er gratis med mindre
andet er nævnt.
Søndag d. 6. jan. 2019
Knud Hjortø – 150 år
John Mynderup og Ole B. Kristensen, begge fra Værløseegnens Historiske Forening (VHF), i en dialogfortælling
om forfatteren Knud Hjortø i anledning af 150-året for hans fødsel den 4. januar 1869. Knud Hjortø blev læreruddannet på Jonstrup Seminarium og arbejdede i en årrække som realskole- og seminarielærer sideløbende med
sin forfattervirksomhed.
Lørdag d. 26. jan. 2019
Øvelsesskolen, 4. Workshop
Workshop med tidligere elever og seminarister om skoletiden i den gamle Øvelsesskole. Her drøftedes en udstilling efteråret 2019 og en publikation om Øvelsesskolens historie, bl.a. baseret på det indsamlede erfaringsmateriale.
Søndag d. 3. feb. 2019
Børnearbejde og skoleforsømmelser omkring 1900
Historiker og tidligere arkivar Anette Eklund, AU Campus Emdrup, fortæller om børns vilkår på landet, om børnearbejde og skoleforsømmelser på Pelle Erobrerens tid.
Søndag d. 3. mar. 2019
Jonstrup Statsseminariums sidste år
Tom Carlsen, der 1975-90 underviste i dansk og samfundsfag på det nye Jonstrup i Lyngby, fortæller om Jonstrup
Seminariums sidste år, her 30 år efter at det blev fusioneret med Blaagaard, så Jonstrup Statsseminarium blev til
skolehistorie.
Søndag d. 7. april 2019
Sløjd – en vild idé! Om sløjdundervisningens historie
Torben Erik Hansen, der har været lektor ved Dansk Sløjdlærerskole, lærer på Vallekilde Højskole og nu lektor
ved Københavns Professionshøjskole, fortæller om sløjdundervisningen i skolen.
Søndag d. 5. maj 2019
Historisk vandretur til Afrodites Øje
Mødested oplyses senere. Turen slutter på Jonstrup Seminariums gamle Øvelsesskole.
Vandretur med Per Lotz fra Værløse-egnens Historiske Forening (VHF) og Signe Holm-Larsen, Jonstrupsamlingen,
til Afrodites Øje og mindestenen fra 1917; der sluttes af i samlingens særudstilling om Rudolf Bruhn, som var
blandt initiativtagerne til at rejse mindestenen.
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Søndag d. 2. juni 2019
Historisk vandretur fra Måløvhøj til Jonstrup
Historisk vandring på hver side af kommunegrænsen mellem Ballerup og Furesø. Turen starter ved Måløvhøjhusene – oprindelig et arbejdsløshedsprojekt i 1930’erne, og fortsætter til Jonstrup. Undervejs fortælles om områdets udvikling og om Jonstrup seminariums mere end 200 årige historie, dets bygninger og livet ved seminariet
igennem tiderne. Til sidst besøges udstillingen i Jonstrupsamlingen. Mødested: Hjørnet af Jonstrupvej og Nørrevej. Turen slutter ved Jonstrupsamlingen. Max deltagerantal 30. Turen arrangeres i et samarbejde mellem Ballerup Museum og Jonstrupsamlingen.
Mandag d. 3. juni 2019
Øvelsesskolen, 5. Workshop
Workshop med tidligere elever og seminarister om skoletiden i den gamle Øvelsesskole; fortsat drøftelse af efterårets udstilling og en publikation om Øvelsesskolens historie.
Søndag d. 11. august
Frikvarter og leg i skolen på dine bedsteforældres tid
Udendørs og indendørs frikvartersaktiviteter fra ca. 1950 for børn, forældre og bedsteforældre. Leg og gamle
børnedanse mv. ved Jonstrupsamlingens Venner, Værløse Folkemusikanter mfl.
Søndag d. 1.september
Skolevæsenet på Brahetrolleborg
Ingrid Markussen, professor emer. i idéhistorie, fortæller ud fra sin nye bog, der forventes at udkomme forsommeren 2019, om skolevæsenet på Brahetrolleborg, hvor Johan Ludvig Reventlow indførte et progressivt skolesystem i 1780’erne, samtidig med at hans ældre broder Christian Ditlev Reventlow som landspolitiker og leder
af Rentekammeret, fra 1797 som gehejmestatsminister, var hovedmanden bag initiativer som Den Store Landbokommission fra 1786, der resulterede i Stavnsbåndets ophævelse 1788, og den Store Skolekommission fra 1789,
der førte til iværksættelsen af Kongeriget Danmarks første lærerseminarium i 1790 og af folkeskoleanordningerne i 1814. Ingrid Markussen kommer også ind på forbindelsen til Kiel i hertugdømmet Holsten, som indtil
1864 hørte til Danmark; her blev et lærerseminarium åbnet i 1781.
Søndag d. 6. oktober
At gå i Jonstrup Øvelsesskole i 1930’erne og 40’erne
Jette Kirstein giver indblik i erindringsindsamlingsprocessen og fortæller om livet i Øvelsesskolen som oplæg til
efterårets udstilling 2019.
Torsdag d. 10. oktober
Åbning af efterårets udstilling ”At gå i Jonstrup Øvelsesskole” (arbejdstitel)
Reception i Jonstrupsamlingen kl. 15.
Efterårsferieåbent
Samlingen holdes som de sidste to år åbent hver dag i efterårsferien kl. 14-16 (14.-20. oktober).
Søndag d. 3. november
Jens Jensens Jonstrup omkring 1840
Karen Egedal Andreasen, uddannelsesforsker ved Aalborg Universitet, fortæller om en af Jonstrup Statsseminariums navnkundige forstandere. Jens Jensen var jonstrupper med liv og sjæl: Han blev uddannet her 1814-17, ansat som 2. lærer her i 1826 og forstander 1839-68.
Søndag d. 1. december
Signe Holm-Larsen holder julestue med julehygge, oplæsning af julehistorie og gamle julelege mv.

Derudover:






Samlingen er åben for gruppebesøg på andre tidspunkter efter nærmere aftale.
Der forberedes QR-fortalt bygningshistorie i seminariekomplekset.
Der er kontakt til ”Åben Skole” om formidling af samlingens gode historier fra børn til børn.
Der overvejes to publikationer, en større i tilknytning til efterårets udstilling om livet i Øvelsesskolen og en mindre folder til dokumentation af særudstillingen om Rudolf Bruhn.
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