Jonstrupsamlingens
Venner
Søndagsfortællinger og andre
aktiviteter - Efteråret 2020
Alle arrangementer finder sted kl. 14-16 i Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E, og er gratis med mindre
andet er nævnt. Samlingen er desuden åben for gruppebesøg på andre tidspunkter efter nærmere aftale.
Dato
16.
aug.

Oplægsholder:
Marianne Hvid,
Signe Holm-Larsen
m. fl. fra Jonstrupsamlingens frivilliggruppe

Emne:
”Få hjælp til at finde slægtninge, som har gået på
Jonstrup”.
Marianne og Signe demonstrerer diverse søgeregistre vedr.
Jonstrup Statsseminarium og er til rådighed med hjælp til
at spore slægtninge, som er læreruddannede fra Jonstrup.

6.
sept.

Ning de ConinckSmith, professor i
skolehistorie ved
AU, Campus
Emdrup

”Skolehistorie – hvordan og hvorfor?”
Ning de Coninck-Smith, den ene af de to redaktører af
Dansk skolehistorie, har forsket i mange emner, fx kampen
om barnets tid omkring år 1900, skolemøbler under den
kolde krig og Nationalmuseets helt aktuelle erindringsindsamling Dage med Corona. Hun fortæller bl.a. om sine
forsknings- og formidlingserfaringer og giver et bud på,
hvordan uddannelseshistorie kan skrives.

4.
okt.

Per K. Larsen,
formand for
Jonstrup 89

”Jonstrupegnens nye stenmonument”
Per K. Larsen, projektets leder, fortæller om stenstrøningen og refleksioner og beslutninger undervejs i tilblivelsesprocessen. Jonstrupegnens historie kan nu beses, hugget
ud i sten af kunstneren Olav Johannisson, strøet ud mellem
hangar 3 og 4 langs Perimetervejen i Jonstrup med udsigt
over den store istidsslette. Hver sten med årstal, tidens
navn og symbol er beskrevet i bogen ”Jonstrup fra boplads
til by – Historien hugget i sten” og som QR-tekster.

13.16.
okt.

Efterårsferieåbent
tirsdag til fredag
kl. 14-16

”Tag familien med i Jonstrupsamlingen”
Løs quizzer og opgaver som i 1950’ernes skole og gå på jagt
i samlingens permanente udstilling og særudstillingen om
Jonstrup Øvelsesskole.

1.
nov.

Vagn Nørgaard,
musiklærer ved
Jonstrup Statsseminarium, dirigent og
komponist.
En eller flere fra
Jonstrupsamlingens
frivilliggruppe

”Musik i skolen og på Jonstrup i Lyngbytiden”
Vagn Nørgaard, der bl.a. har udgivet værker for børne- og
voksenkor, taler i dialog med Peder Kjøgx om musikfaget i
skolen og på Jonstrup fra 1960’erne.

6.
dec.

”Julestue i Jonstrupsamlingen”
Julehygge og oplæsning af julehistorie mv.

Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal, Værløse.
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