Jonstrupsamlingens
Venner
Søndagsfortællinger og andre
aktiviteter foråret 2020
Alle arrangementer finder sted kl. 14-16 i Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E og er gratis med mindre andet er nævnt.
Samlingen er desuden åben for gruppebesøg på andre tidspunkter efter nærmere aftale.

Dato
5. jan.

Oplægsholder:
Lars Thorkild Bjørn,
grundtvigformidler,
tidligere højskolelærer,
foredragsholder, rejseleder mv.

Emne:
”Højskole, friskole og efterskole”
Med baggrund i højskolebevægelsens 175-års jubilæum i 2019 fortæller Lars Thorkild Bjørn om, hvordan den danske skoleverden er præget af de tanker,
som Grundtvig og Christen Kold fremkom med i
1800-tallet.

2. feb.

Niels Egelund, professor og direktør for
Center for Strategisk
Uddan-nelsesforskning
ved Danmarks
Pædago-giske
Universitets-skole, AU.

”Specialundervisningens historie”
Hør om den lange vej fra 1800-tallets forsorg for
døve, blinde, åndssvage og vanføre over 1900-tallets
hjælpeklasser og særundervisning; om særforsorgens udlægning til amter og kommuner 1980 og
nedlæggelse af den amtslige vidtgående specialundervisning med kommunalreformen i 2007 til
inklusionsloven 2012.

1. mar.

Peder Kjøgx, seniorkonsulent i bl.a. ledelse
og skoleudvikling og en
del af Jonstrups ledelse
i seminariets sidste år.

”Læreruddannelsen før, nu og i fremtiden”
Om læreruddannelsens historiske forud-sætninger,
og de stadigt hyppigere ændringer i lovgivningen om
lærer-uddannelsen og hvorfor. Hvilke værdier og
samfundskrav er og var i spil? Hvad resulterede de i
og hvad er i vente?

29.mar.

Jørgen Ulriksen,
tidligere fagkonsulent i
idræt og skoleleder ved
Skovshoved Skole,
læreruddannet fra
Jonstrup.

”Fra gymnastik til idræt”
Jørgen Ulriksen fortæller træk af gymnastikundervisningens historie i skolen, om gymnastikfaget på
seminariet i Jonstruptiden og om gymnastikundervisningen i hans egen seminarietid på Jonstrup.

3. maj

Per Lotz, Værløseegnens Historiske
Forening, og Signe
Holm-Larsen, Jonstrupsamlingens Venner.
Jørgen Malling
Christensen, formand
for Rasmus MallingHansen Selskab og
oldebarn af Rasmus
Malling-Hansens bror.

”I Rudolf Bruhns fodspor”
Skovvandring (ca. 5½ km i alt) til Afrodites Øje og
mindestenen fra 1917 og tilbage igen til Jonstrupsamlingen med fokus på Rudolf Bruhn, som var
blandt initiativtagerne til at rejse mindestenen.
”Rasmus Malling-Hansen (1835–90) lærer fra
Jonstrup og skrivekuglens opfinder”
J. Malling Christensen fortæller om sin forfaders fascinerende liv. Han var uddannet fra Jonstrup, forstander for Døvstummeinstituttet i 25 år, og opfinder af den første seriefremstillede skrivemaskine.

7. juni

Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, indgang E 1. sal, Værløse.
www.jonstrupsamlingen.dk og facebook: jonstrupsamlingens venner.dk
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