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Jonstrupsamlingens  
Venner  

Søndagsfortællinger og andre  

aktiviteter august-december 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. 
 

8. aug. Marianne Hvid, 

Signe Holm-

Larsen, Jon-

strupsamlingens 

frivillige  

”Få hjælp til at finde slægtninge, som har gået på 

Jonstrup”.  

Diverse søgeregistre vedr. Jonstrup Statsseminarium 

demonstreres, og Jonstrupsamlingens frivillige står til 

rådighed med hjælp til at spore slægtninge og andre, 

der er læreruddannet fra Jonstrup. 
 

5. sep. 

 

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 anskuelses-

billeder 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. okt. Vagn Nørgaard, 

musiklærer ved 

Jonstrup i 

Lyngby 

”Musik i skolen og på Jonstrup i Lyngbytiden” 

Vagn Nørgaard, komponist og dirigent af både børne-

kor og voksenkor fortæller sammen med senior-

konsulent Peder Kjøgx om musik i skolen og på 

seminariet og spiller musik med relation til Jonstrup. 
 

19.-22. 

okt. 

Efterårsferie 

åbent 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 den nye særudstilling om anskuelsestavler 

og i selve Jonstrupsamlingen.  

 
7. nov. Birgit Trier, 

idrætslærer ved 

Jonstrup i 

Lyngby 

Fra gymnastik til idræt  

Birgit Trier fortæller træk af 

gymnastikundervisningens historie i skolen, om 

gymnastikfaget på seminariet i Jonstruptiden og træk 

af pigegymnastikundervisningens historie. 

 
5. dec. Jonstrupsam-

lingens frivillige 

”Julestue i Jonstrupsamlingen” 

Samlingen indbyder til julehygge for store og små 

med oplæsning af julehistorie og fortællinger om 

livet ved seminariet i gamle dage mm. 
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