Jonstrupsamlingens
Venner
Søndagsfortællinger og andre
aktiviteter foråret 2021
Alle arrangementer foregår kl. 14-16 i Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E og er gratis.
Samlingen er desuden åben for gruppebesøg på andre tidspunkter efter nærmere aftale. Tlf. 2168 8073.
3. jan.

7. feb.

Jonstrupsamlingens Venners
bestyrelse

”Nytårskur” Kom og mød bestyrelsen og andre
frivillige til en snak om ideer og forslag til samlingens aktiviteter nu og i fremtiden.

AFLYST
på grund af
coronarestriktioner

Ingen søndagsfortælling, men samlingen er åben, hvis muligt – se hjemmesiden

7. mar.

John Mynderup,
Værløseegnens
Historiske Forenings fortællegruppe

Det sociale og lokale Jonstrup ca. 1890
På en gåtur omkring seminariet fortæller John
Mynderup om seminariet, bygningerne, lærerne og
lokalbefolkningen mv. Vi mødes ved Jonstrupsamlingen og går ca. 1,5 km; ved dårligt vejr bliver vi i
Jonstrupsamlingen.

8.. april
kl. 15

Åbningsreception af særudstillingen

”Skolefag i 200 år set gennem anskuelsestavler”
er arbejdstitlen på Jonstrupsamlingens næste særudstilling, som er udsat til foråret på grund af coronalukningen.

11. apr.

Jens Bennedsen,
projektleder af
digitaliseringen
af AU’s samling
af anskuelsestavler

”Europas største samling anskuelsestavler –
hvad, hvordan og hvorfor?”
De ca. 12.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder er primært fra perioden 1800-1950 og blev
brugt fra midten af 1800-tallet og ca. 100 år frem.
Tavlerne belyser både skolefag og sociale emner.

2. maj

Per Lotz, Værløseegnens Historiske Forening,
og Signe HolmLarsen, Jonstrupsamlingens
Venner

I Rudolf Bruhns fodspor
Vi mødes ved Jonstrupsamlingen og går seminarieelevernes traditionelle tur til Afrodites Øje og mindestenen fra 1917 rejst på initiativ af Rudolf Bruhn.
Undervejs fortælles om stenrejsningen og elevtraditioner og tilbage i samlingen synger vi jonstruppernes sange fra dengang. Turen er på ca. 5½ km.

6. juni

Jørgen Malling
Christensen,
formand for det
internationale
Rasmus Malling-Hansen Selskab

Rasmus Malling Christensen (1835-90) –
lærer fra Jonstrup og skrivekuglens opfinder
Jørgen Malling Christensen, som er oldebarn af
Rasmus Malling-Hansens bror, fortæller om sin forfaders virke, ikke blot som forstander for Døvstummeinstituttet, men også som opfinder af bl.a. den
første brugbare og seriefremstillede skrivemaskine.

Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E 1. sal, Værløse.
www.jonstrupsamlingen.dk og facebook: jonstrupsamlingens venner.dk

