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Jonstrupsamlingens  
Venner  

Søndagsfortællinger og andre  

aktiviteter foråret 2022 
 

 
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. 
 

9. 

jan.  

Repræsentanter 

fra Jonstrup-

samlingens 

Venner 

”Nytårskur” 

Kom og mød bestyrelsen og andre frivillige til en snak om 

ideer og forslag til samlingens aktiviteter nu og i fremti-

den – og se samlingens særudstilling: ”Se, lær og forstå 

om anskuelsesundervisningen og dens tavler”. 

 

6. 

feb. 

 

Jette Kirstein og 

Marianne Hvid 

Jonstrup-

samlingens 

Venner 

”Jonstrupdynastier” 
At læse til lærer på Jonstrup Statsseminarium var en tradi-

tion i mange familier. Jette Kirstein fortæller om enkelte 

markante familier og deres betydning for seminariet og  

lokalsamfundet. Marianne Hvid præsenterer samlingens 

forskellige slægtshistoriske kilder. 
 

6. 

mar 

Signe Holm-

Larsen 

 Jonstrupsam-

lingens Venner 

 

”2. verdenskrig på Jonstrup” 
Signe Holm Larsen fortæller om seminariets situation un-

der 2. verdenskrig. Tyskerne beslaglagde seminariet i maj 

1944 og forlangte seminariet ryddet inden for en uge. Ef-

ter krigen kom der polske flygtninge, og først i marts 1946 

kunne seminariet flytte tilbage. 

 
3. 

apr. 

Per Lotz,  

Værløseegnens 

Historiske For-

ening 

 

”Møllerne i Jonstrup” 

 Per Lotz fortæller med kort og billeder om Jonstrup vand-

mølles lange historie, om Mølledammen, Møllemosen og 

vindmøllen. Jonstrup vandmølle betjente i 1770-erne klæ-

defabrikken i Jonstrup og fra 1809 seminariet. Derpå be-

ses stederne for vandmøllen og vindmøllen.  

 

1. 

maj 

John Mynderup,  

Værløseegnens 

Historiske 

Forenings 

fortællegruppe 

”Det sociale og lokale Jonstrup ca. 1890” 

John Mynderup fortæller ud fra Valdemar Mortensens 

barndomserindringer om seminariet, bygningerne, lærerne 

og lokalbefolkningen. Vi mødes ved Jonstrupsamlingen 

og går ca. 1,5 km; ved dårligt vejr bliver vi i samlingen. 

 
 

29.

maj 

Birgit Trier, 

mangeårig 

idrætslærer ved 

Jonstrup i 

Lyngby 

”En tidsrejse i Jonstrups gymnastikhistorie”  

Birgit Trier fortæller om milepæle i idrættens udvikling på 

Jonstrup og i læreruddannelsen og om livslang fysisk ud-

foldelse og om idræt i bevægelse; i dialog med seniorkon-

sulent Peder Kjøgx. 
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