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Jonstrupsamlingens  
Venner  

Søndagsfortællinger og andre  

aktiviteter maj-juni 2021 
 

 
Alle arrangementer foregår kl. 14 ved Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E og er gratis.  

Vi genåbner søndag d. 30. maj 2021, dog stadig med coronabegrænsninger, idet der max kan være 11 besøgende ad 

gangen i selve samlingen. Søndagsfortællingerne søges derfor afholdt i stueetagens lokaler eller Egeskolens kantine. 

Samlingen er som altid også åben for gruppebesøg på andre tidspunkter efter nærmere aftale på tlf. 2168 8073. 

Af coronahensyn beder vi om tilmelding på signe.holm.larsen@outlook.dk et par dage før et givet arrangement, og 

man bedes fremvis coronapas ved indgangen. Ændringer i programmet kan ses på hjemmesiden eller facebook, som 

nævnt nederst. 
 

30. maj Jens Bennedsen, 

projektleder af 

digitaliseringen 

af AU’s samling 

af anskuelses-

tavler 

”Anskuelsesundervisning og anskuelsestavler 

– en introduktion til Jonstrupsamlingens næ-

ste særudstilling”  

De ca. 12.500 danske og udenlandske anskuel-

sesbilleder 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.  
 

3. juni 

kl. 15 

Åbningsrecep-

tion af særud-

stillingen 

”Se, lær og forstå – om anskuelsesundervis-

ningen og dens tavler” 

Åbning af Jonstrupsamlingens kommende sær-

udstilling. Den belyser et nybrud i synet på 

børns læring og de ildsjæle som bar det igen-

nem, ud fra de spektakulære anskuelsestavler, 

som nogle endnu husker fra egen skoletid. Til 

udstillingen har vi hos AU lånt så mange tavler 

og genstande, som pladsen tillader. Kom og gen-

oplev tavlernes gode historier. 

 

 

6. juni Jørgen Malling 

Christensen, 

formand for det 

internationale 

Rasmus Mal-

ling-Hansen Sel-

skab  

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.   

20. juni Per Lotz, Værlø-

seegnens Histo-

riske Forening, 

og Jette 

Kirstein, 

Jonstrupsamling

en. 

Vandretur i Jonstrupvang til Afrodites Øje. 

Vi mødes ved Rema 1000 og går seminarieele-

vernes traditionelle tur til Afrodites Øje og min-

destenen fra 1917 rejst på initiativ af Rudolf 

Bruhn. Undervejs fortælles om stenrejsningen 

og elevtraditioner. Turen er på ca. 51⁄2 km. 
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