Jonstrupsamlingens
Venner
Søndagsfortællinger og andre
aktiviteter efteråret 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.
14. aug.

Marianne Hvid og
Signe HolmLarsen,
Jonstrupsamlingen.

Find slægtninge, som gik på Jonstrup
Der præsenteres en række søgeregistre vedr. Jonstrup
Seminarium, bl.a. de i 2021 skannede kilder til Jonstrups historie. Derefter kan man få hjælp til at spore
egne slægtninge og andre, som er læreruddannede fra
Jonstrup.

4. sep.

Ole Sterndorff,
jazzmusiker, højskolelærer og medlem af Jonstrup Senior Akademis bestyrelsen.

2. okt.

Niels Jørgen Bisgaard, tidligere
skolepsykolog,
rektor for børnehaveseminarium,
skole- og kulturdirektør.
Jonstrupsamlingens frivilliggruppe.

Erik Bøgh 200 år – revyens fader
Ole Sterndorff fortæller om Erik Bøgh, som var af lærerfamilie og blev dimitteret fra Jonstrup i 1841. En lærereksamen kan føre til meget, og Erik Bøgh kom vidt
omkring som lærer, forfatter, journalist og teater-direktør. Ole Sterndorff spiller og synger nogle af Erik
Bøghs berømte viser, og vi synger med.
Børnehaveklassens historie
Niels Jørgen Bisgaard giver et historisk tilbageblik på
de første forsøg i Esbjerg i 1912 med børnehaveklasser,
indførelsen af børnehaveklasser i 1979, og fortæller
om, hvordan det siden gik, bl.a. om skolemodenhedsprøver og om mål, værdier, udfordringer og resultater.

18.-21.
okt.

Tag familien med i Jonstrupsamlingen i efterårsferien
Løs quizzer og opgaver som i 1950’ernes skole, og se
fx særudstillingen om de smukke anskuelsestavler eller
prøv den nye QR-rute, hvor I kan finde oplysninger
om, hvad de gamle bygninger har været brugt til igennem tiden.

6. nov

Jens Stig Olsen,
lektor ved UCN’s
læreruddannelse i
Hjørring.

Den tidlige musikundervisning på Jonstrup
Her er fokus primært på sange fra seminaristernes
håndskrevne sangbøger, bl.a. Esbensens fra 1794. Eleverne valgte selv melodierne. En del er fra det lettere
repertoire af syngespil af bl.a. J.A.P. Schulz. Vi skal
også synge og se genstande og billeder om musiklivet
og musiklærerne på Jonstrup.

4. dec

Jonstrupsamlingens frivilliggruppe.

Julestue i Jonstrupsamlingen
Julehygge og oplæsning af julehistorie mv. Nissen med
katten har for- og bagside, så den kan klippes ud og sættes på toppen af juletræet: Litografiet er fra 1890 og genoptrykt af Nationalmuseet 1976-77 og Gyldendal 1983.
Tag en pause fra juletravlheden, og nyd særudstillingens
mange andre smukke anskuelsestavler.
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