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Jonstrupsamlingens Venner  
 

 
Skriftlig beretning 2022 

 
 

19. april 2022 
 

Også foreningens fjerde leveår var præget af coronanedlukning, men dog ikke så indgribende som 

ved tidligere lejligheder, herunder den seneste i 2021, hvor generalforsamlingen måtte udsættes til 

d. 21. september 2021, jf. hjemmesidens menupunkt ”Kontakt”. Den foreliggende skriftlige beret-

ning dækker derfor alene perioden fra september 2021 til februar 2022. 

Coronanedlukningen betød bl.a., at samlingen var lukket fra 19.12.2021 frem til og med d. 1. 

februar 2022. Vi genåbnede med søndagsfortællingen d. 6. februar, og nedlukningen medførte 

denne gang altså blot en enkelt aflysning af åbningssøndagen d. 9. januar 2022. Samlingen er nu 

igen åben kl. 14-16 den første søndag i måneden, undtagen hvor en flytning er nødvendiggjort af 

ferie- eller helligdage. 

Foreningen konstituerede sig efter generalforsamlingen 2021 således: Signe Holm-Larsen for-

mand, Jette Kirstein næstformand, Anne Sørensen kasserer, Marianne Hvid sekretær, Jens Benned-

sen webmaster; Connie Nielsen og Merete Meyer suppleanter, Troels Raadam revisor og Frank Se-

verin Hansen revisorsuppleant. Der er fortsat et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og de øvrige fri-

villige i Jonstrupgruppen. 

Siden foreningens stiftelse 21. februar 2018 er medlemstallet vokset støt, så der p.t. er 75 

medlemmer mod 74, 68 og 62 ved udgangen af hhv. 2021, 2020 og 2019. Vi glæder os over fortsat 

medlemsopbakning, og frivilliggruppen er nu oppe på 12, der giver en hånd med ved løsning af di-

verse opgaver. Vi har imidlertid stadig brug for flere frivillige, ikke mindst til videooptagelser og 

livestreaming, som vi – forudsat fortællersamtykke –gennemfører i videst muligt omfang ved frem-

tidige arrangementer.  

I det følgende uddybes periodens aktiviteter. 

 

1. En fortsættelse af samarbejdsaftalen besluttes efteråret 2022  
Den toårige samarbejdsaftale mellem Furesø Museer, Jonstrupsamlingen og Furesø Kommune, som 

er et vigtigt grundlag for Jonstrupsamlingens aktivitetsniveau, blev efter den positive evaluering af 

første toårsperiode 2019-20 forlænget i 2021-22. En eventuel ny toårig periode besluttes efter en 

evaluering af Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt efteråret 2022.  

Samarbejdet realiseres ved to dialogmøder årligt, i denne periode d. 12.11.2021 og d. 

17.3.2022. Ved novembermødet præsenterede bestyrelsesrepræsentanterne bl.a. foreningens bud-

getønsker og ønsker til istandsættelse af samlingens fysiske rammer. Desuden orienterede vi om 

Jonstrupsamlingens planlagte aktiviteter for 2022. Ved marts-mødet forventes i skrivende stund 

drøftelser af økonomien og af andre aktuelle spørgsmål. 

Det gælder bl.a., hvad der skal ske med det historiske bibliotek på U/Nord i Lyngby, der som 

nævnt ved den seneste generalforsamling efter seminariets nedlæggelse i 1990 blev indrettet i et 

loftsrum på skolen. I forståelse med U/Nord, har repræsentanter for frivilliggruppen besøgt bibliote-

ket d. 18. juni og d. 24. september 2021 samt igen d. 8. februar 2022; i de sidste to besøg deltog 

også museumsinspektør Morten Mortensen. Vi har ved disse besøg orienteret os i den store bog-

samling og hjemtaget nogle centrale genstande og arkivalier med stærk relation til Jonstrup Statsse-

minarium. I samarbejde med Furesø Museer og Arkiver undersøges pt., hvor meget mere af samlin-

gen, der bør indgå i Jonstrupsamlingens håndbibliotek, samt hvad der kan gøres med resten af bog-

samlingen. 
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2. Formidlingsopgaver  
Der har siden 2016 været gennemført søndagsfortællinger ved Jonstrupsamlingens åbningsdage. 

Selv om coronasituationen i denne periode blot har medført en enkelt aflysning, nemlig d. 9. januar 

2022, hvor det var planlagt, at medlemmer og andre besøgende kunne møde bestyrelsen til en snak 

om nye ideer og forslag til samlingens aktiviteter, kan der stadig konstateres en vis publikumstilba-

geholdenhed.  

For at øge samlingens synlighed udsendes omtale af Jonstrupsamlingens arrangementer til 

medlemmer og nyhedsbrevmodtagere før hvert arrangement. De publiceres som hidtil også i tilgæn-

gelige lokale medier og fremgår af opslag, både ved indgangen til bygning E og digitalt på Jon-

strupsamlingens hjemmeside og Facebookside. 

 

Periodens gennemførte arrangementer: 

 3. oktober 2021 fortalte og spillede komponisten og musiklæreren Vagn Nørgaard om musik i 

skolen og på Jonstrup i Lyngbytiden.  

 19.-22. oktober 2021 holdt frivilliggruppen på ny efterårsferieåbent kl. 14-16 med familieret-

tede aktiviteter.  

 7. november gav Signe Holm-Larsen en rundvisning i den aktuelle særudstilling og fortalte om 

anskuelsesundervisningen og udstillingens tilblivelse. 

 5. december var der julestue med oplæsning af julehistorie mv. 

 6. februar berettede Jette Kirstein og Marianne Hvid om ”Jonstrupdynastier”, dvs. familier, 

som i generationer valgte at læse til lærer på Jonstrup Statsseminarium, fx slægten Gehl, som 

satte sit præg både på seminariet og lokalsamfundet i Jonstrup fra start til slut.  

 6. marts fortalte Signe Holm-Larsen om Jonstrup Seminarium under og lige efter 2. Verdens-

krig.  

 

 

3. Andre arrangementer og aktiviteter mv. 
Den aktuelle særudstilling ”Se, lær og forstå? – om anskuelsesundervisningen og dens tavler”, som 

blev åbnet. 3. juni 2021, har nu været vist i godt et halvt år, men har med baggrund i den alminde-

lige coronatilbageholdenhed haft færre besøgende end normalt. Bestyrelsen har derfor besluttet, at 

den skal holdes åben et stykke tid endnu.  

Der arbejdes p.t. endvidere med en 4. udgivelse på Forlaget Jonstrupsamlingens Venner i for-

længelse af bogen Husker du vor skoletid? – at gå i øvelsesskolen i Jonstrup (2019) samt hæfterne 

Rasmus Malling-Hansen – værk, værdier, visioner og vedholdenhed (2021) og Ildsjælen fra Jon-

strup - Rudolf Bruhn 100 år (2020). Også den kommende udgivelse, som har til formål at fastholde 

tekst og genstande fra særudstillingen om anskuelsesundervisningen, er en del af formidlingen om 

Jonstrupsamlingen.  

I perioden er QR-projektet om udendørs formidling af seminariekompleksets bygningshistorie 

afsluttet. Oversigtsskilte og koder er sat op, og ruten indvies af kulturudvalgsformand Tine Hessner 

torsdag d. 9. juni 2022 kl. 15. Nærmere meddelelse herom udsendes i god tid før arrangementet, og 

vi håber på en festlig dag med god tilslutning. 

Med livestreamingudstyret, bevilliget af Furesø Kommunes pulje ”Vores Furesø”, har it-grup-

pen High Five hjulpet os med en række optagelser, som p.t. er ved at blive lagt på Jonstrupsamlin-

gens hjemmeside.  

Endelig er Jonstrupsamlingen som en del af ”Team Skolehistorie” for første gang repræsente-

ret ved de ”Historiske Dage” i Øksnehallen 26.-27. marts 2022 på stand 49. 

 

 



3 
 

4. Videreudvikling af hjemmesiden 
Foreningens nye hjemmeside, designet af Maria Malling, Fontænehuset, og løbende ajourført af for-

eningens webmaster Jens Bennedsen, er i perioden blevet udbygget med en vigtig undermenu om 

kilder til seminariets historie. Indholdet her er et resultat af samarbejdet med Slægtsforskernes bibli-

otek, som vederlagsfrit har digitaliseret en lang række centrale kilder for os, bl.a. alle årgange af 

Jonstrupbogen og forstandernes indberetninger til Undervisningsministeriet om seminariets virk-

somhed gennem årene. Frivilliggruppen har i foråret 2021 bistået med skanningen af en del af mate-

rialet med udstyr udlånt vederlagsfrit af Slægtsforskerne. Kilderne er derfor nu tilgængelige i digital 

form for alle via samlingens hjemmeside. 

 

5. Løbende opgaver 
Bestyrelsen arbejder fortsat på at sikre handicapadgang, og et skitseforslag, udarbejdet af bygnings-

ingeniør Bo Søgaard, til en elevatorløsning er fremsendt sommeren 2021 til Bygnings- og Kultur-

forvaltningerne i Furesø Kommune. Finansieringsmuligheder er ved at blive undersøgt. 

Af øvrige opgaver kan nævnes besvarelse af henvendelser om personer og genstande med re-

lation til Jonstrup, og registrering af tilvækst og ændringer i placeringer i samlingen mv. Desuden 

leder vi stadig efter relieffet af Jens Jensen, Jonstrups navnkundige forstander i midten af 1800-tal-

let. Det sad på hans mindesten, som har stået midt i den nuværende skolegård og huskes af elever, 

der har gået i øvelsesskolen i 1950’erne. Men både sten og relief forsvandt ved seminariets overdra-

gelse til flyvevåbnet.  

Sidst, men bestemt ikke mindst, skal der lyde en stor tak for støtte og opbakning til medlem-

merne af Jonstrupsamlingens Venner og til Jonstrupgruppen, uden hvis vedholdende indsats perio-

dens aktiviteter ikke havde været mulige.  

 

Denne skriftlige beretning uddybes på generalforsamlingen i formandens mundtlige beretning.  


