
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


AARSSKRIFT
FOR

VINDING HØJSKOLES 
ELEVFORENING

-= 1911

KOLDING
KOLDING BOGTRYKKERI

1911



AARSSKRIFT
FOR

VINDING HØJSKOLES 
ELEVFORENING

— 1911 =-

KOLDING 
KOLDING BOGTRYKKERI 

1911

pud- Ltushåsam'hg
¡'J¿ccnh¿vn



Statens Studiesainliag



Om „Tegnet fra Himlen" og „personlig Tro".

Med det folgende Foredrag vilde jeg gerne 
sende en hjærtelig Hilsen til alle Medlem
merne af Vinding Højskoles Elevforening.

IL C. Christensen, 
Vinding Præstegaard.

7VI AN kan undertiden — og ikke saa sjældent — 
^*møde Mennesker, der siger, at hvis der virkelig 
er en levende og almægtig Gud i det høje, og hvis 
denne Gud er i Besiddelse af saa megen Godhed og 
Kærlighed, som de Kristne tillægger ham, saa vilde 
han give sig ganske anderledes tydeligt til Kende for 
os; saa vilde han ikke tillade, at der er Mennesker, 
der gaar og tvivler om hans Tilværelse eller ganske 
fornægter ham. Saa maatte han træde ud af Taagen 
og Dunkelheden og vise sig klart og tydeligt, saa alle 
kunde se ham og finde ham. Thi en Gud, der holder 
sig skjult, eller i hvert Fald ikke træder saa tydeligt 
frem, at han kan ses af alle, og dog alligevel kræver, 
at alle skal tro paa ham og tilbede ham, han stiller 
ubillige — for ikke at sige umulige — Krav. En 
saadan Gud kan kun eksistere i indskrænkede og fa
natiske Menneskers Bevidsthed.

Saadan tænker og taler mange af vor Tids Menne
sker. Og saadanne Røster har altid lydt, saalænge 
som Kristendommen er bleven forkyndt. Der har til 
alle Tider været Mennesker, der har sagt : Er Jesus 
Kristus virkelig Guds Søn og Verdens Frelser, saa lad 
os faa et Bevis for det ; thi Paastande kan ikke klare 
Sagen. Er det Sandhed, at „Gud har elsket Verden 
saadan, at han har hengivet sin eenbaarne Søn, for 
at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes 
men have et evigt Liv“, saa lad os faa denne Sand
hed dokumenteret; thi har Gud kunnet ofre sin Søn 
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for vor Skyld, saa maa han dog vel ogsaa kunne 
gøre en saa ringe Ting for os, som at give os det 
Bevis, der kan fjærne enhver Tvivl og gøre Sagen klar 
og indlysende for alle.

Det var som bekendt en saadan Tankegang, der 
raadede hos Farissæerne og de ledende Mænd i Israel, 
den Gang Vorherre Jesus selv vandrede som Menne
ske hernede. Der fortælles i vore Evangelier, at Fa
rissæerne og de Skriftkloge Gang efter Gang kom til 
Jesus med det Krav, at han skidde vise dem et Tegn, 
der kunde gøre det tydeligt og klart for alle, at han 
var den, han udgav sig for. De kunde nok skønne, 
at han var en mærkelig og betydelig Mand; og de 
kunde ikke nægte, at der var meget, der nok kunde 
tyde paa, at han var den Messias, om hvis Komme 
Profeterne havde varslet. Og derfor kunde de heller 
ikke overse ham og lade, som han slet ikke eksisterede. 
Men der var jo ogsaa en Mulighed for, at han kunde 
være en Løgner og Bedrager, der var sendt af Djæ
velen for at ødelægge og vildlede Guds Folk. Og det 
var der meget, der kunde tyde paa, mente de; thi 
han lagde ikke Skjul paa, at han paa mange Punk
ter stillede sig i et frit Forhold til den gamle hellige 
Lov, som Gud selv havde givet sit Folk ved Sinaj 
Bjærg. Han overtraadte for f. Eks. Helligdagsloven 
og mange andre af de gamle guddommelige Bud og 
Skikke. Og han tillod sine Disciple at gøre det samme. 
Han forkyndte Tanker og Synsmaader, som var i dyb 
Strid med den overleverede Opfattelse; og hele hans 
Optræden var saa vidt forskellig fra de Tanker, man 
havde gjort sig om Messias, at Sandsynligheden nær
mest talte for, at han i Virkeligheden var et bedra
gerisk og ugudeligt Menneske. I hvert Fald maatte 
man forlange af ham, at han paa gyldig Maade be
viste, at han var Guds Søn. Og derfor kom de til 
ham den ene Gang efter den anden og forlangte, at 
han skulde vise dem et „Tegn fra Himlen“, d. v. s. 
et Tegn, der kunde bevise Sandheden af hans Ord 
og gøre Ende paa al Tvivl og Modsigelse.

Og naar dette Krav om „Tegnet fra Himlen“ er 
bleven ved at følge Kristendommen alle Dage, saa er 



det jo ikke uforstaaeligt, heller ikke for kristne Men
nesker; thi hvem har ikke til visse Tider maattet 
kæmpe med tvivlesyge Tanker, Tanker der gør os 
urolige og fredløse, fordi de søger at drage os bort 
fra det, som vort Hjærte føler sig knyttet til med de 
stærkeste Baand. Naar saadanne tvivlesyge Tanker 
kommer over os, saa kan der jo ogsaa i vort Indre 
lyde en Røst, der siger: „Aah, blot vi dog kunde faa 
et Tegn fra Himlen, et Tegn der klart og afgørende 
kunde slaa alle tvivlesyge Tanker til Jorden og fylde 
os med Tro og Forvisning, med Haab og Fred“. Vi 
er tilbøjelige til at mene, at vor kristelige Livsvækst 
vilde laa langt bedre Kaar og blive lettere og mere 
harmonisk, hvis vi ved Hjælp af et saadant Tegn 
kunde — een Gang for alle — blive højt hævet over 
alt, hvad der hedder Tvivl og Anfægtelse. Det ligger 
saa nær for os at sige som saa: Er Kristendommen 
Sandhed fra Gud og bæres den af overnaturlige Kræf
ter, saa maa den ogsaa til enhver Tid kunne bevise 
sig som Sandhed gennem Tegn og Undergerninger. 
Og naar den ikke kan det — eller i hvert Fald ikke 
gør det — og dog alligevel kræver, at vi skal tro paa 
den, saa stiller den et Krav, som er „over Ævne“, et 
Krav, som i Virkeligheden overstiger et Menneskes 
Kræfter.

Men hvor nær en saadan Tankegang end kan ligge 
os, saa beror den dog sikkert paa en Misforstaaelse. 
I hvert Fald ser vi, at Jesus afviste dette Krav fra 
Jødernes Side. Han svarede, at et Tegn skal ikke gi
ves dem, uden Profeten Jonas’ Tegn, og dermed me
ner han det Tegn, der bestaar i, at han paa 3die Dag 
opstaar fra de Døde og gaar ud af den store Strid 
med Sejrskrandsen om sin Pande. Det er Stortegnet, 
Tegnet fra Himlen, for det viser saa tydeligt, som det 
overhovedet kan vises, at det var ikke Dødens Fyrste 
han var i Ledtog med, men det var Livets Gud han 
tjente og fd< sine Kræfter fra. Men dette Tegn blev 
jo slet ikke givet Vorherres Modstandere; han viste 
sig hverken for Annas eller Kajefas eller for nogen af 
de andre, som havde forkastet og forfulgt ham. Dette 
Tegn blev kun givet hans Disciple, d. v. s. de Men
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nesker, der i Forvejen af andre Grunde var kommen 
til at tro paa ham. Og spørger vi om, hvorfor dette 
Tegn fra Himlen ikke blev givet Vorherres Fjender, 
skønt de atter og atter havde forlangt det af ham, 
saa tænker jeg, der kan svares, at det blev ikke givet 
dem, fordi det vilde have været ganske unyttigt. Thi 
dels vilde de vel nok have fundet paa Udveje til at 
bortforklare dette Under, ligesom de bortforklarede 
alle de andre Undere, de blev Vidne til, saa det vilde 
slet ikke have ydet dem den Garanti, de forlangte. 
Vorherre har jo selv engang sagt, at den, der ikke 
tror Moses og Profeterne, han tror heller ikke, selv 
om nogen opstaar fra de Døde. Men selv om dette 
Tegn havde givet dem Vished i Sagen, saa vilde det 
næppe have forandret deres Stilling til ham. Hvis 
Vorherre efter sin Opstandelse var traadt ind i Stuen 
til Annas eller Kajefas, saa kunde han maaske nok 
gennem denne Aabenbaring have tvunget dem til at 
tilbede ham med Læberne ; men deres Hjærter vilde 
have været lige fremmede og uforstaaende overfor 
ham og hans Livsgerning. Personlig vilde de ikke ad 
den Vej være kommen ham et eneste Skridt nærmere. 
Thi det, som vi kalder Tro i kristelig Forstand, dette: 
at føle sig grebet af Jesus Kristus og knyttet til ham i den 
Forvisning, at det er i Samfund med ham vort Liv 
skal oprejses og naa det højeste og største, som et 
Menneskehjærte kan længes efter, en saadan Tro kan 
slet ikke skabes ved Hjælp af ydre Tegn og Beviser, 
men den opstaar ad en helt anden Vej.

Og derfor skal vi heller ikke bilde os ind, at det 
er ydre Tegn eller tvingende Beviser, vi trænger til. 
Ganske vist kan der jo nok ad den Vej opnaaes no
get i Retning af større Forvisning og fastere Tro. 
Det er jo saaledes en Kendsgerning, at Vorherres før
ste Disciple blev styrket i deres Tro paa ham ved at 
se hans Undergerninger. Det var ikke det, der vakte 
Troen hos dem; men det blev et Læbælte for deres 
Trosliv. Og saadan kan man sige det samme om de 
Tegn, der sker i vore Dage. Naar vi tænker paa den 
Velsignelse, som Kristendommen bringer med sig til 
de Folkeslag, som lukker deres Døre op for den, tæn



ker paa, hvordan den driver Raahed og Barbari paa 
Flugt og renser og højner Samfundslivet og sætter 
Kræfter i Arbejde for at komme de Fattige og Syge 
og undertrykte til Hjælp; naar vi tænker paa alle de 
Kærligheds-Gerninger, der Verden over er blomstret 
frem i Kristendommens Fodspor, saa kan vi med rette 
sige, at det er Tegn, som vidner stærkt til Fordel for 
Kristendommen. Men dette Vidnesbyrd betyder kun 
noget for dem, der forud ad andre Veje er kommen 
til Troen. Derimod de andre, som ikke tror, de vil 
jo ganske rolig sige, at hele denne Udvikling i Ret
ning af et renere og ædlere Menneskeliv, og et ret
færdigere Samfundsliv skyldes slet ikke Kristendom
men, men det er tilfældigt, at den er kommen til at 
følges med Evangeliet; den vilde være kommen alligevel, 
selv om Evangeliet aldrig var bleven forkyndt, thi 
den er ganske simpelt et naturligt og nødvendigt 
Udslag af de Fuldkommenheds-Anlæg og Spirer, som 
ligger gemt i Menneskets eget inderste Væsen. Saa- 
ledes gaar det med de Tegn, der følger Kristendom
men: de kan være til stor Hjælp for de troende; 
men de betyder intet for de Vantro. Og det samme 
gælder alt hvad man kan anføre af Fornuftgrunde 
og Sandsynlighedsberegninger; for man kan jo godt 
føre Sagen ind for Fornuftens Domstol og paavise med 
gode og gyldige Grunde, at de, der bekender den 
kristne Tro, ikke i mindste Maade bærer sig mere 
taabeligt eller ufornuftigt ad, end de, der fornægter 
den. Man kan f. Eks. sige som Pascal, en berømt 
fransk Mathematiker fra det 17de Aarhundrede : „Tænk 
paa den kristne Religions Indstiftelse og Fremgang; 
skønt den strider mod den kødelige Natur, har den 
dog formaael at skaffe sig Indgang, saa blideligt, uden 
Anvendelse af Magt eller Tvang, og dog saa kraftigt, 
at ingen Pinsler har kunnet afholde Martyrerne fra 
at bekende den. Eller betragt Jesu Kristi Person. 
Hvad man end tænker om ham, vil man ikke kunne 
nægte, at han besad en meget stor og ophøjet Aand. 
Og dog i Stedet for at uddanne sine Evner ved Stu
dier og ved Omgang med de Lærde, tilbringer han 
30 Aar af sit Liv med sine Hænders Gerning, ganske 



afsides fra Verden. Han kalder til sine Apostle Men
nesker, der er blottede for al Videnskab og Indflydelse. 
Hvilken mærkelig Adfærd af et Menneske, som har 
til Hensigt at indstifte en ny Religion.

Eller betragt den vidunderlige Række af Profeter, 
som i Løbet af 2000 Aar har afløst hverandre, og 
som paa saa mange forskellige Maader har forud for
kyndt — endog med de mindste Biomstændigheder 
— Jesu Kristi Liv, hans Død, hans Opstandelse og 
mange andre Ting vedrørende Kristendommens Ind
stiftelse og Jødedommens Afskaffelse.

Eller betragt det jødiske Folks Tilstand før og efter 
Kristi Tid. Tænk paa dets blomstrende Tilstand før 
hans Komme, og dets elendige Tilstand, efter at de 
har forkastet ham : uden Religion, uden Tempel, ad
spredte over hele Jorden og Genstand for alle de 
andre Nationers Foragt og Afsky.

Og betragt endelig Kristendommens ophøjede Lære, 
som gør Rede for alt og forstaar alt, endogsaa de 
Modsætninger, som findes i Menneskets Indre. Betragt 
og overvej alt dette; og spørg saa Dig selv, om det 
er fornuftigt at tvivle om Kristendommens Sandhed“. 
Og et andet Sted siger Pascal : „Du maa overfor Kri- 
tendommen gøre Dit Valg, enten antage den eller for
kaste den. Men betænk, saa hvilke Udsigter dette Valg 
giver Dig med Henyn til Vinding og Tab. Hvis du væl
ger at fornægte den, hvad vinder Du saa, selv om Dit 
Valg er rigtigt? Absolut intet, men Du taber alt, hvis 
det viser sig, at Dit Valg er forkert. Vælger Du der
imod at antage den, saa taber Du intet, selv om Dit 
Valg er forkert, men Du vinder alt, hvis det er rig
tigt. Altsaa: ved at forkaste Kristendommen, er der 
alt at tabe, men intet at vinde; ved at antage den, 
er der alt at vinde, men intet at tabe. Mon det saa 
er vanskelig at afgøre, hvem der gør det fornuftigste 
Valg“.

Jeg har anført disse Ord af Pascal, for al vise, 
hvorledes man meget vel kan føre Sagen ind for For
nuftens Domstol. Thi det som Pascal vil med disse 
Ord, del er jo netop dette : at overtale sine Medmen
nesker til at blive Kristne ved at appellere til deres 



Fornuft. Men selv om saadanne Overvejelser og Sand
synlighedsberegninger kan have deres store Betydning 
for de Kristne selv og maaske ogsaa for een eller 
anden ærlig Tvivler og søgende Sjæl, saa vil de dog 
aldrig kunne skabe det, som vi kalder Tro i kriste
lig Forstand, eller give os den trygge og inderlig Vis
hed, som Hjærtet kan hvile i. Og derfor tror jeg hel
ler ikke, vi skal knytte ret store Forventninger til 
den Slags Forsvarsskrifter. Man kan i vore Dage høre 
den Betragtning gjort gældende, at skal Kristendom
men have nogen Udsigt til at staa sig i Kampen mod 
Fritænkeriet og drage den opvoksende Ungdom over 
paa sin Side, saa maa de Kristne tage ganske ander
ledes fat; saa maa de sørge for, at enhver Avis kom
mer til at indeholde en Forsvarsartikel med Paavis- 
ning af, hvilke vægtige og gyldige Grunde, den kristne 
Tro har at støtte sig til.

Men jeg tror, man vil blive skuffet, hvis man me
ner at kunne føre nogen — være sig ung eller gam
mel — ind i det rette Forhold til Jesus Kristus ad 
den Vej. Thi det rette, værdifulde Forhold til ham 
bestaar jo dog først og fremmest i at være hjærte- 
grebet af ham. Og det kan et Menneske kun blive 
paa een Maade, og det er ved at høre hans Ord. 
Naar Vorherre Jesus et Sted siger om os, at vi skal 
dømmes efter vore Ord, fordi Ordet i vor Mund 
er et Udtryk for, hvad der lever i vort Hjærte, saa 
gælder det ogsaa ham selv i hans Forhold til os. 
Han vil dommes efter sit Ord ; han vil have, at vi 
skal lytte til, hvad han har at sige os; thi saa lærer 
vi ham at kende og faar at vide, hvad der bor i hans 
Hjærte. Og det er Betingelsen for, at vi kan komme 
til at tro paa ham. Men andet behøves der heller ikke. 
Det er det, han selv siger til Martha, da hun kom
mer og klager over, at hendes Søster sidder ganske 
stille og uvirksom ved Jesu Fødder og lytter til hans 
Tale i Stedet for at hjælpe med at varte ham op; da 
siger han jo: „Et er fornødent; Marie har valgt den 
gode Plads, som ikke skal tages fra hende“. Og der
med mener han ikke — som det vistnok tidt bliver 
udlagt — at det gudelige er det eneste, vi skal tænke 
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paa og interessere os for; men han mener, at i For
holdet mellem ham og os Mennesker, er der eet, del
er nødvendigt, men ogsaa kun eet, og det er, at vi 
lytter til hans Ord; thi saa knyttes Baandet mellem 
hans Hjærte og vort Hjærte; saa fødes Troen hos alle 
dem, der er af Sandhed, ikke paa den Maade at alle 
Tvivl med det samme forsvinder, men saadan at Sand
hedsrøsten i vort eget Indre vil give hans Ord Med
hold, og saadan at det begynder at gaa op for os, 
at der er ingen, der forstaar os som han ; ingen, der 
kan eller vil være det for os, som han lover at ville 
være for os, og derfor heller ingen, vi trænger saa 
haardt til, som til ham.

Det var ad den Vej, hans første Disciple blev knyt
tet til ham med Tro og Tillid. Det begyndte med, 
at de blev hjærtegrebne af hans Ord, fordi de dér 
fandt, hvad de forgæves havde søgt efter andre Ste
der. Naar Grundtvig siger i en Sang om Natanael, 
at „Der vandred en Yngling saa tankefuld, han ledte 
om Himlen paa Jorden, om Røsten fra oven, livsalig 
og huld, Gudsøster til Himlens Torden, han ledte i 
Verden, han ledte i Bog, han ledte i Hjærtets den 
skjulteste Krog, men fandt dog ej dér, hvad han sav
ned“, saa kan disse Ord sikkert passe paa alle de 
unge Mænd, der blev Vorherres første Disciple. De 
gik og ledte efter noget, der kunde give deres Liv 
Indhold og Fylde, noget hvoraf deres Hjærte kunde 
øse Glæde og Befrielse, noget der kunde vise dem 
deres sande Maal og give dem Kræfter til at vandre 
fremad mod Maalet. Det gik de og ledte om ; men 
de ledte forgæves, indtil de mødte Jesus Kristus paa 
deres Vej, saa fandt de hos ham, hvad de havde 
savnet. Ved at lytte til hans Ord, fik de Øje paa Li
vets store og herlige Maal, og de gjorde tillige den 
Erfaring, at naar han talte til dem om dette Maal, 
saa kom de det nærmere end før, saa fik de ædle og 
ægte Hjærteskud Kraft til at vokse og udfolde sig 
Det var saadanne Erfaringer, der engang fik Apostlen 
Peter til at udbryde: „Sandelig Du er Kristus, den 
levende Guds Søn“. Det var ikke noget, han selv 
havde spekuleret sig til ved Hjælp af Fornuftgrunde 



og Sandsynlighedsberegninger; det var heller ikke no
get han havde læst sig til i en Avis, eller som andre 
havde overtalt ham til at mene og sige. Nej, det er 
en Bekendelse, der springer frem inde fra Hjærtets 
Dyb ; det er hans eget Svar paa de Ord, han havde 
hørt af Jesu Mund. Og de samme personlige Ople
velser og Erfaringer er det, der ved en anden Lejlig
hed faar ham til at udbryde: „Herre, til hvem skulde 
vi gaa, Du har jo det evige Livs Ord“. Og alt som 
Disciplene gjorde disse Erfaringer paa ny, saa voksede 
ogsaa deres Tillid til ham ; saa blev de bundne til 
ham med Hjærtebaand, som ikke mere kunde briste, 
hvormeget de end kunde fristes til Tvivl og Anfæg
telse.

Men saadan begynder Forholdet mellem Vorherre 
Jesus og hans Disciple den Dag i Dag, og paa anden 
Maade kan Hjærtebaandet mellem ham og os slet ikke 
blive knyttet. Naar han taler til os om vor Fattig
dom og vor Synd ; naar han viser os Afstanden mel
lem det vi er, og det vi skulde være; eller naar han 
peger paa, hvad der er stort og hvad der er smaat, 
hvad der skal elskes og eftertragtes, og hvad der skal 
bekæmpes og forsages, saa vil de Mennesker, der er 
af Sandhed, bøje deres Hoved i Ydmyghed og give 
ham Ret. Og naar han taler til os om det dejlige 
Land, „der blaalig sig hæver bag buldrende Strand“, 
det Land, hvor vi skal faa Magt og Evne til at vir
keliggøre det Liv, som vi i vore bedste Stunder læn
ges efter, faa Magt til at leve som Guds frie og glade 
Børn uden Synd og uden Sorg, saa tror vi ham paa 
Ordet, fordi det svarer til vor dybeste og bedste Trang, 
Det er paa den Maade — og kun paa den Maade — 
at det rette Forhold kommer i Stand mellem Vorherre 
og os. Det kan ikke ske ved ydre Tegn og Beviser. 
Det vilde i Virkeligheden ikke hjælpe os det mindste, 
om vi fik det „Tegn fra Himlen“, som Jøderne kræ
vede, og som saa mange andre har krævet. Men naar 
hans Sandheds Ord, som er Aand og Liv, mødes med 
den Sandhedslængsel og Livstrang, som bor dybest i 
et Menneskes Hjærte, saa fødes Troen, og den vokser 
sin kæmpende, men sejrrige Vækst gennem vore Er
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faringer om, hvad hans Ord betyder for os og ud
retter i os.

Men det menneskelige Grundlag for den kristne 
Tros Tilblivelse og Vækst, det er Sandhedstrangen i 
vort Hjærte. Og her er det, at vi alle hver især maa 
holde Vagt, at ikke Sandhedstrangen i os skal sløves 
og gaa til Grunde. Det maa være det højeste Maal 
for al kristelig Opdragelse i Hjem og Skole at vejlede 
de Unge, saa de kan finde ind til del bedste og dy
beste i dem selv, at styrke dem til at være ærlige og 
tro overfor deres egne Længsler efter Liv og Glæde, 
efter Renhed og Fred, med andre Ord: at hjælpe dem 
til at blive det, som Vorherre kalder „at være af 
Sandhed“. Kan det lykkes i nogen Maade, saa behø
ver vi heller ikke at ængstes for, hvordan det skal 
gaa de Unge med deres Forhold til Kristendommen; 
thi saa vil den Dag nok komme for dem, da de fin
der sig selv paa det Standpunkt, som Simon Peter 
stod paa, da han sagde: „Fierre, til hvem skulde vi 
gaa, Du har jo det evige Livs Ord“. —

Grundtvigs „urimelige håb".

A T det 19. århundrede har været et skæbnesvangert 
århundrede for vort folk og land, er let at se. 

Det havde ligesom to ansigter; et, der var mørkt og 
truende, og et, der var lyst og smilende. Det ene 
fortæller om stor både åndelig og materiel fremgang, 
og det andet beretter om lab på tab, nederlag på 
nederlag.

Kommer vi nu til at stirre ensidigt på det mørke 
og truende ansigt, og det er der vist dem, der gør, i 
vore dage, da kan dette være farligt — det kan nem
lig virke dræbende på vor tro og vort håb med 
hensyn til fremtiden. Dette er en meget alvorlig sag: 
Mister vi troen og håbet, så lammes vor arbejdslyst 
og arbejdsevne — men det er kun i samme grad, 
som vi arbejder, at den gode fremtid sikres.
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Som en hjælp for dem, der sådan er kommen til 
at stå tvivlende og med et svagt og vaklende håb 
folkelig talt, vilde jeg gerne fremdrage et par træk 
af Grundtvigs liv. Han er den største folkefører, vi 
nogen sinde har haft; ti han kendte som ingen anden 
de grundlove, hvorefter livet i Danmark skal forme 
sig for at blive et dådskraftigt menneskeliv til folke- 
gavn; her vil han altid kunne være vor læremester. 
Ingen har vel heller udført et så mægtigt dagværk 
som han. Men det, som var vingeslaget under dette 
hans vældige dagværk, var hans gode tro til vort folk, 
og hvad han kaldte sit „urimelige håb“ for dets fremtid.

Men, kunde der spørges, var Grundtvig så ikke en 
sværmer, en fantast, der ikke så på de virkelige for
hold og lod sig belære af dem? Han var jo digter—.

Ja, hvis hans „urimelige håb“ var født i hans 
hjerte i hans lyseste sommertid, da han havde med
bør og et stort følge, så kunde der måske have været 
en fare her ■—• men nu er det jo netop sådan, at 
hans håb for Danmark udsprang i den mørkeste 
vintertid i hans liv — og det overlevede vintermørket 
og vinterkulden.

Denne hårde og mørke vintertid i Grundtvigs liv 
var fra året 1810 til 1821.

Ved sin bekendte Demisprædiken 1810 var han 
kommen på kant med de Heste af hovedstadens 
præster; ved sin verdenskrønike af 1812 var han 
også kommen på kant med sin „dannede samtid“; 
og da han endelig 1815 ved landemodet i Roskilde 
havde holdt sin tordentale til det sjællandske præste
skab, blev alle kirkedørene lukkede for ham. Han 
sad nu som en ensom mand, en eremit, midt i hoved
staden, hvem ingen vilde kendes ved eller have med 
at gøre. Det var en frygtelig prøve for ham, der med 
al sin vældige evne higede imod at få sin samtid i 
tale. Da er det han vender sig fra de levende til de 
døde. Hans eneste Omgang næsten i denne kolde vinter
tid var heltene i Sakso og Snorre og Bjovulfsdrapen. Men 
da er det under hans syslen med disse gamle folke
minder, at håbet for Danmark fødes i hans hjerte; 
det satte sig trøstende ved hans side ved hans en- 
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somme arbejdsbord, og det gav ham styrke og kraft 
til at bære vinterkulden.

Lad os da se lidt på, hvordan han med dette håb 
i sit hjerte tog de mørke tider og begivenheder i vort 
folkeliv, som han oplevede.

For de fleste i vore dage står året 1848 i en for
underlig solglans, og det er forståeligt — men det 
var dog ikke noget særlig lyst år. Det så tvært imod 
i mange henseender både mørkt og truende ud for 
samtiden. Jeg vil blot minde om, at den 24. Marts 
udbrød det slesvig-holstenske oprør, krigen begynder, 
og efter slaget ved Bov kom så slaget ved Slesvig 
den 23. April. Hele den lange påskedag blev der 
kæmpet; så trak den danske Hær sig tilbage til Als, 
og forbundstropperne besatte Slesvig. Påskedagsslaget 
var en hæderfuld kamp, men dog et nederlag. Efter 
flere kampe på Dybbøl, blev der så sluttet våben
stilstand i Malmø den 26. August. Men oprørsregerin
gen beholdt magten til Kolding. Følgende proklama
tion, som kong Frederik den VII udstedte den 15. 
December, viser også, at det ikke just så lyst ud:

„Medens der fjærn og nær sker brud på tro og 
love, har Slesvigs befolkning, omlejret af trængsler, 
givet lysende eksempler på urokkelig troskab mod 
konge og fædreland. Denne troskab har været os en 
trøst i de mørke dage, og den skal være os ufor
glemmelig i de lyse dage, som ved den retfærdige 
Guds bistand snart ville oprinde for os og vort tro
fast befundne folk“.

Som vi ser, var der både mørke og truende skyer 
nok.

Hvorledes tog nu Grundtvig på dette?
Han fulgte med den mest levende deltagelse alt. 

To af hans sønner var til hans glæde gået med i 
krigen som frivillige. I sit tidsskrift „Danskeren" 
skrev han afhandlinger og sange, som trods alle 
mørke udsigter lyser af tro og håb. Fra året 1848 
stammer hans bekendte, dejlige fædrelandssang:

Fædreneland
ved den bølgende strand . . .
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Hvor levende hans tro og håb var, kommer frem 
i følgende vers:

Fædreneland ! 
som på afgrundens rand, 
midt i bølgerne blå 
skal du blomstrende stå 
med din maj og med dine kærminder, 
som en mø med letrødmende kinder; 
du endnu har det bedste tilbage — 
det lå gemt hos den gamle af dage !

Det fremgår også af dette vers, hvorpå han grunder 
sit folkehåb. Han søger at trøste sit folk med, at 
det ikke er de fleste penge eller de fleste kanoner og 
bajonetter, der afgør folkenes skæbner — det er „den 
gamle af dage“. Og det er jo sikkert, at det håb for 
livet både i det små og i det store, som ikke er 
grundet på denne tro, svæver i luften. —

Med det sørgelige årstal 18(54 kommer vi så til den 
anden slesvigske krig, der ender med den tunge freds
slutning og Sønderjyllands tab.

Disse begivenheder lamsfog næsten vort folk. For 
mange, mange blegnede håbet og vaklede troen med 
hensyn til fremtiden. Et vægtigt vidnesbyrd i så hen
seende, er dette, at den mand, som havde båret an
svaret under krigen, Monrad, går i landflygtighed; 
han vilde ikke blive hjemme og se sit folks og sit 
lands undergang, som han mente var uundgåelig. 
Men mens alt raver i håb og modløshed, står Grundt
vig som et urokkeligt fjæld med sin faste tro og sit 
vingede håb. Mange af hans dybeste og hjerteligste 
sange stammer fra denne tid; igennem dem klinger 
hans tro og håb. Mest storslået kommer dette frem 
i hans mærkelige digt, „Trøstebrev til Danmark“, 
hvori han tiltaler sit folk således:

Skal det spørges: jeg alene, 
aflægs skjald på gravens rand, 
turde mellem bautastene 
ånde liv på dødens strand, 
turde håbe af Guds nåde 
løst i solglans Danmarks gåde !



Ve da fuglene, som sjunge 
end på kvist i bøgelund !
Ve den danske skjaldetunge 
som en fugl i ulvens mund ! 
Ve da Freja! dit guldsmykke 
stjålet bort med Danmarks lykke!

Men, hvis i det himmelhøje 
fred og frihed har en ven, 
Danmark, løft til ham dit øje! 
Stol kun på, han hjælper end! 
Da er, trods stormagter stride, 
overmagten på din side !

Ja, derhos skal tysken lære, 
om han end har tid dertil, 
at i Nord til hjærtets ære 
lyset tænder giædesild, 
kaster glans på folkelivet, 
som med ånd det er os givet!

Spørges skal det vidt om lande, 
at det danske modersmål, 
som det jævne, klare sande, 
bærer guld i sølverskål, 
født sålidt i tyskerætten 
som skøn Freja af frostjætten.

Derfor, Danmark, moder søde! 
tro kun på Gudslykken din! 
Græd kun guld for dine døde! 
lad dig trøste kvældsang min! 
I en påskemorgenrøde 
også den stod op af døde.

Som vi ser, er Grundtvigs tro og håb lige urok
kelig. Han tør, trods alle mørke og truende skyer 
håbe trøstig på, at Danmarks gåde skal blive løst i 
solglans — men vel at mærke — af Guds nåde.

I de samme tunge dage er det også, at den gamle 
skjald sætter sig ved siden af sit bedrøvede og ned
bøjede folk og søger at trøste det med Valdemar 
Atterdags berømte ord: I morgen er det atter en dag. 
Det er fra disse dage hans bekendte sang stammer:

Danskerfolk! hvor er du henne? 
spørger uven, spørger ven. 
„Dag der kommer efter denne!“ 
svarer hjærtesuk igen.
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„Dag der kommer efter denne!“ 
det er danskerfolkels håb.
„Dag der kommer efter denne!“ 
det er daneskjaldeas råb, - 
dagen, der af nat udspringer, 
som af suk en sang på vinger 
med det danske modersmål.

Det er trøsten, han søger at synge ind i sit folks 
hjerte, al de tunge og triste dage med Guds hjælp 
skal blive afløste af lyse og gode dage; det skal kun 
bevare troen og håbet og ikke lade armene synke.

Efter det sørgelige årstal 1864 kommer vi så til et, 
som næsten er forsmædeligt — det er 1866. I dette 
år blev 5. Juni grundloven beklíppet af reaktionen, 
og den såkaldte reviderede grundlov gennemført. Da 
dette grundlovsudkast var til behandling, forsvarede 
folketingets aldersformand, oberst Tscherning, 5. Juni 
grundloven med stor varme, og han sluttede med at 
sige, at hvis den reviderede grundlov blev vedtaget, 
så vilde han ryste støvet af sine fødder politisk talt 
— og han holdt ord.

Monrad, 5. Juni grundlovens fader, priste de men
nesker lykkelige, som hvilede i deres grave, fordi de 
ikke oplevede denne forsmædelse.

Grundtvig var den gang 83 år; han var aldersfor
mand i landstinget. I en mægtig tale forsvarede han 
den gamle grundlov; han var enig med Tscherning 
og Monrad i at fordømme reaktionens færd; men 
han sluttede sin tale således: „Trods alt, så er det 
mit håb, at Danmark skal bestå mens bølgerne rulle!“

Han står endnu som 83 årig olding med den samme 
gode tro til sit folk og med det samme lysende håb 
for dets fremtid.

Af hvad jeg her har fremdraget fremgår, at Grundt
vig kan være os en læremester med hensyn til dette 
at bevare troen og håbet.

Lad os da lære af ham ! Lad os da trøstigt arbejde 
hver på sit sted, hver ved sin plov; lad os synge 
hans håbsfulde sange under vort arbejde, da vil også 
noget af den mægtige tro og det lysende håb, som 
toner igennem dem, blive sunget ind i vort sind og 
hjærte og styrke os.
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Til slutning vil jeg endnu minde om følgende lille 
sang af ham:

Bladet i bogen sig vender 
let, som man ser, 
under veløvede hænder 
let som en fjer.
Bladet, som Herren det vilde, 
vendte sig tit, 
når det gik Dannemark ilde, 
vendte sig blidt.

Han siger her, at lige så let, som det er for de 
veløvede hænder at vende bladene i en bog, lige så 
let er det for Herren, ham der råder, at vende de 
store blade i skæbnens bog.

Men han er jo i går og i dag og evig den samme; 
han vender endnu, som han vil, de store blade i 
skæbnens bog.

Lad os da i hans navn trofast gøre vor gerning, 
så vi må blive befundne trofaste under fanen — så 
kommer den gode og lyse fremtid nok — lad os 

gøre gavn, mens dagen går, 
prøve vore kræfter, 
visse på at gode kår 
retter sig derefter.

Basmus Laursen.

Årstiderne i Danmark.

VED efterårstide, når solen går lavt hen over himlen, 
og den deler kun sparsomt ud af sit rige lys, da 

sker der en stor forandring i den danske natur. Plan
terne visner og dør i tusindvis, og løvet falmer og 
falder ned fra alle de store skove. De fleste insekter 
er døde, og de, som overvintrer, skjuler sig i jorden, 
under sten og falder i en dyb søvn. Padderne går til
bunds og fjæler sig i dyndet og sover ligeledes ind. 
Krybdyr, pindsvin, grævling og flagermusene går i hi, 
fuglene trækker syd på efter linjen, og fiskene går i store 
stimer hen, hvor der er mere lunt og føde nok at få. I 
november, når det regner hver dag i Danmark, er det 
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hele fuldbragt, den store forandring er sket. Nu ligger 
landet åbent, er let overskueligt, og dets linjer folder sig 
anderledes stort ud end om sommeren, når planterne 
pakker alting tæt til. Det, der blev tilbage efter den store 
forandring, er den blivende danske natur, som den ken
des i træer og buske, i græs og enkelte blomstrende 
planter. Sidst i november og i december er det mørkt 
i Danmark. Sjælden liver solen op, og aldrig kaster 
nordlyset sit skær over vort land således som i 
Norge. Men vinterdagene har også meget der fængsler: 
klinger luft og pragtfuld stjernehimmel, barfrost med 
rask vind, blank is over alt vand gnistrende hvid 
sne og rimfrost i alle Træer, så poppeltoppens grene 
står som horn og takker. Men netop i den tid, da 
vinterdagene længes og strænges, står al naturen i 
forlængsel. Den første blomst i den sidste sne er det 
første vårbud — det er vintergækken, der står med 
bøjet hoved og bær den hvide vinterfarve, men dens 
skaft er grønt, det er forårets mærke. Den lille tusind
fryd breder bladene ud, hasselblomstens røde fryndser 
er fremme — tusinder af spirer står stille og venter 
— alt levende liv står i forventning efter lys, varme 
og udfoldelse.

Men ved påsketid slår droslen sine slag højt over 
landsbyen. Den ringer våren ind trods nattefrost og 
østen blæst, ti den ved, at det gravlagte liv nu står 
op af den døde jord.

„Der strøg et pust over sten og stok — 
den luftning af vår var min solsort nok! 
Den har ikke vantro begært at skue, 
at stikke sit næb i en grønn ende tue.“

(Chr. Richardt.)
Og så kommer våren med tusinder grønne begyn

delser. Farven i blomsterne er skær og lys, hvid eller 
gul. Hvide anemoner, gule kodriver, det er årets første 
grøde. Om våren spirer alt frem, men der er endnu 
åbent og frit, de danske egne er let overskuelige.

Da er skærsommer mere fyldig, ti nu gror alle 
planterne op og sætter blomst og frø, og alle dyr 
har æg eller unger. Nu tætter planterne hvert hegn 
og hver skov, mark og eng og mose, og det bliver 



20

fyldigt, rigt og tæt, man kan ikke se ret vidt, og alle 
linjer afstumpes. I den danske skærsommer er stem
ningen frejdig og fyrig, alt ånder af liv og kraft. Nu 
er hvert træ grønt, selv den sendrægtige eg, ask og 
poppel. Mosekonen brygger ved aftentide, luften er 
mild, rugen dræer, græsset er slået, det dufter af hø — 
det er den danske skærsommer.

Fra midten af juli til midt i september viser den 
danske natur os atter en ny tid. Det er højsommeren. 
Den ligner ikke skærsommer. Nu er der mere stille, 
og travlheden er hørt op. Fuglene synger nu kun i 
ny og næ ; dyrenes unger passer sig næsten alle sam
men selv. De vilde planter begynder at kaste deres 
frø, mange har det allerede modent først i højsom
meren. Kornet på marken guiñes og modnes. Det 
bærer frem imod høst. Himlen bliver for hver dag 
mere og mere klar, og de planter, der blomstrer, hal
en stærkere og fyldigere farve end i skærsommer. Del
er en egen alvor og højtidsfuld stemning over den 
danske højsommer, da alt modnes og når sit mål. I 
den tid er den danske natur smukkest.

Men det skifter snart igen. Naturen er uophørlig i 
virksomhed. Det er efteråret, der nærmer sig. Nede 
i mosen høres et højt råb. Det er den lille vadefugl, 
mudderkliren. Det er signalet til opbrud. Den ind
leder det store træk. Og nu høres mange vingeslag 
i luften. Fuglene er for udgående — til et land, hvor 
der er føde nok. Vildvinen bliver blodigrød, og snart 
efter stråler naturen i herlig pragt — for sidste gang 
i år. Så kommer vinteren med storm og kulde og 
nøgne skove.

Det er denne evige væksten, som gør den danske 
natur så rig og stor. Der er næppe to dage, der helt 
er ens. Der er en overordentlig bevægelighed imellem 
lys og skygge — tomhed og fylde. Der er derfor nok 
at høre og nok at se i denne:

„Underfulde forvandling:
Tåge — til glans!
Tavshed — til jublende toner!
Tomhed — til blå anemoner! 
Tørhed — til skovenes krans! 

(Chr. Richardt.)
P. Andresen.
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Vinding højskole 1910—11.

INDEN jeg går over til at meddele enkeltheder om 
* skolen i det forløbne år, må jeg tørst rette en tak 
til vore gamle elever tør den trofasthed, i viser vort 
arbejde. Vi mærker dette på mange måder. For 
hvert nyt hold her kommer, kan vi spore gamle 
venners støtte. Derigennem mærker vi tilliden og 
ser, at båndet mellem os stadig er virksomt og le
vende. At, der virkeligt er et bånd mellem jer og 
skolen her, kendes også på de mange hilsner i sen
der os og særlig brevene, som jeg imellem år og 
dag får mange af. Dette er en stor opmuntring, 
som giver nyt mod til arbejdet og håb om hæld 
ogsaa for del arbejde, der forestaar. For os er det 
en stor ting at vide, at i følte jer godt tilpas her, 
og at tiden var lys og god, medens i var her på 
skolen. Men vi følger jer også senere. Det højskolen 
giver er jo ikke endt og færdigt med slutningsdagen ; 
men det skulde gerne være den bærende grund for 
hele jeres fremtid. Jeg kan derfor sige, at det er med 
stor opmærksomhed og spænding, at jeg modtager 
meddelelser om, hvad vore gamle folk bestiller, hvor 
de opholder sig, og hvad de pønser paa for fremtiden. 
Det er mange gode træk, der er nået hertil, og det 
har glædet os mange gange. Jeg håber ikke, det over
rasker jer, at vi sådan stadig regner med jer. Del er 
noget, der ligger i højskolens natur, det kan ikke 
være andet. Jeg kan i hvertfald ikke lade være at 
tænke på jer og ønske jer lykke til eders gerning 
og velsignelse over den vej i vandre. Gid den altid 
må være god og lys.

Hvad selve skolen vedkommer er der atter sket 
forbedringer. I april måned blev skolestuen malet, 
og samtidig blev der slået panel op langs væggene. Nu 
er skolen lys og venlig. 1 sommer blev glasverandaen 
malet. Den stråler udvendigt i rødt og hvidt. Det 
fryder mit danske hjerte. Foruden den gamle flag
stang blev der rejst to nye. Det var smukt at se de 
tre nordiske Ilag vaje og hilse gamle venner ved 
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elevmødet. I efteråret er køkken, spisekammer og 
vaskoprummet sat i stand med næsten helt nyt inven
tar f. eks.: komfur, jernovn o. s. v. Vaskoprummet 
er forlænget imod vest næsten hen til gavlen på det 
store hus. Det værste kludderværk var, som i vil 
huske, pumpeværket i gården med tilhørende klo
akker og cementrender. Nu er det hele væk og er
stattet med en sugepumpe i Køkkenet og en i hjørnet

Højskolen set fra øst.

ved gymnastikhuset. Nu kan i glæde jer, ti nu kan 
man gå med oprejst pande i gården uden at rende 
på pumpeværket. Hønsegården, som havde en højst 
uheldig plads langs indkørselen, er [lyttet, og græs er 
sået mellem træerne, og lærer Helmer Hansen plan
tede her i sommer en mængde anemoner, skovmær
ker og krusemynte. Gangen, kahytten og spisestuen 
er også hieven malet i efteraaret. Alle disse forbe
dringer har hygget meget; men er jo i sig selv kun 
små ved siden af den ny etage på skolehuset, som 
blev opført i efteråret 1909. Vi bringer denne gang 
et billede af den.
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Vinteren 1910—11 var her 57 elever på skolen. 
Disse var efter stand fordelt således:

Sønner af gårdmænd 37
» 11 husmænd 10
« » arbejdsmænd 4
n n håndværkere 3
11 11 gartnere 1
11 11 portører 1
11 11 rentier 1

ialt 57

Fordelt efter amter: Vejle amt 20, Ribe 7, Svend
borg 5, Randers 4, Ringkøbing 4, Haderslev 3, Skan
derborg 3, Aarhus 3, Sønderborg 3, Sorø 2, Odense, 
Præstø og Holbæk med hver 1. Fem havde været 
paa efterskolerne: Flemming, Askov sløjdskole, Bram- 
minge og Vester-Vedsted.

Syv havde været på højskolerne: Vrigsted, Vinding, 
Djursland, Vestbirk og landbrugsskolerne Ladelund 
og Skaarup.

Sommeren 1911 var her 40 elever, fordelt saaledes:

ialt 40

Døtre. af gårdmænd 24
husmænd 8

w „ håndværkere 3
11 11 handelsmænd 1
11 11 landpostbude 1
11 11 stationsforstandere 1
11 -11 bogholdere 1
11 11 arbejdsmænd 1

Fordelt efter amter: Ringkøbing 10, Vejle 7, Svend
borg, Holbæk, Ribe og Viborg hver 3, Odense, Søn
derborg, Sorø, Haderslev hver 2, Assens, Randers 
/irhus hver 1.

Tre havde været på Hoven lærerindeskole, 2 på 
Kolding og Jyderup realskole og 1 på Beder have
brugsskole.

P. Andresen.
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Meddelelser om eleverne.

Følgende elever fra de senere år er gifte og bosatte. 
Hvor to navne står sammen er de begge elever fra 
Vinding. Navnet bag efter er stedet, hvor de boer:

Aksel Sand, tømrermester i Bur.
Thomas Thomsen, Skærup, Børkop.
Søren Skousen, Klattrup, do.
Cecilie Nielsen — Ejner Andersen, Kollemorten Jelling.
Marie Hansen, Albæk, Bramminge.
Laura Jessen, Vi uf, Kolding.
Marie Tornbjerg, Helgenæs.
Marie Foged, Fårup, Randers
Johanne Slott — Søren Sørensen, Hoven.
Kirstine Laursen — Jens Koed, Gauerslund, Børkop.
Lorenz Petersen, Stenstrup.
Laurits Nielsen, Lørup Mark, Ringe.
Evert Evertsen, Hygum.
Hansine Hjortillod — M. Juncher, Skibelund, Vejen.
Mette Jensen — Helmer Hansen, lærer i Hårup, Bred

strup.
Andrea Nielsen — Klaus Nielsen, Horne, Tirstrup.
Johanne Christensen, Givskud, Jelling.
Anine Madsen, Lilballe.

Ida Jørgensen, Emma Jensen, og Kristine Petersens 
adresse: Via della hamme 19, Roma, Italien.

P. Andresen.



^ed djiniertid.

TAET hyler og knager med Storm fra Nordvest 
i vor gamle forkludrede Gaard.

Jeg sidder ved Vinduet — min Bog har jeg læst 
— mine Tanker — saa vide de gaar.

De kommer ihn den Tid, der svandt 
bag Højskolens høje Mure, 
kun alt for hurtig den for os randt, 
den Tid i de hyggelige Stuer.

Dog atter og atter vi kommer igen, 
hvert Aar vil vi flittige møde.
Lyse op — synge ud — være glade igen 
— sanke ind til vor daglige Føde.

Ja, lad det da kendes' paa hver af os, 
som sad der paa Bænken og lytted, 
det var ej forgæves, der taltes til os; 
jeg vil ønske, vi maa faa det benyttet.

Hermed en Hilsen til dem, jeg kender, 
som Tak for den svundne Tid.
En særlig Tak jeg til Vinding sender, 
mine Tanker saa ofte drager did.

Liseby, i December 1911.
Katrine Kristoffersen.
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Oversigt
over Regnskabet for Vinding Højskoles Elevforening 

fra 1. Juni 1910 til 31. Maj 1911.

INDTÆGTER
Kassebeholdning fra forrige Aar ... 97 Kr. 27 0.
Medlemsbidrag.................................. 332 - 50 -
Indvundne Renter............................... 7 - 68 -
Restancer.......................................... 3 - 75 -

Balance . .441 Kr. 20 0.

UDGIFTER
Understøttelse til 8 Elever...................... 195 Kr. 00 0.
Udsendelse og Trykning af Cirkulæret 

til Elevmødet 1910.............................19 - 93 -
Trykning af Aarsskriftet....................... 75 - 00 -
Udsendelsen af Aarsskriftet.................... 17 - 82 -
Kundgørelser........................................... 7 - 60 -
105 returnerede Opkrævninger .... 15 - 85 -
Udsendelse og Trykning af Kort til 

Elevmødet 1911................................ 19 - 61 -
Et Fotografi.............................................. 1 - 04 -
En Bog...................................................... 0 - 50 -
Postopkrævninger, Porto m. m. . . . 8 - 27 -

360 - 62 -
Restancer.................................................. 3 - 75 -

364 - 37 -
Kassebeholdning................................... 76 - 83 -

Balance . . 441 Kr. 20 0.

Egtved, den 2. Juni 1911.
Hans Vogensen.

Regnskabet gennemse! og fundet rigtigt.
Vinding Højskole, den 11. Juni 1911.

Rasmus Laursen.
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Aarsberetning fra Foreningen.

LIDT mørkt begyndte Aaret. Da vi i Juli og August 
foretog Opkrævning af Medlemsbidrag for at blive 

klar over, hvor mange Medlemmer (særlig Æresmed
lemmer), der vedblivende sluttede sig til Foreningen, 
faldt ca. 100 Medlemmer fra, det var ikke lysteligt. 
Men et lille Lyspunkt var det dog, at de 67 Medl., 
som gik fra, var Æresmedlemmer. De øvrige Medl. 
holdt godt.

Elevmødet holdtes i Aar Søndag den 11. Juni, og 
var godt besøgt. Om Formiddagen prædikede Pastor 
Christensen i Kirken. Ved Mødet paa Skolen om Efter
middagen talte Forstander Andresen og Lærer Rasmus 
Laursen. Sommerskolens Elever gav, under Lærer 
Helmer Hansens Ledelse, en Opvisning i Kurvebold
spil. Efter Aftensbordet gik Legen muntert ude i 
den hyggelige gamle Have.

Foreningens Generalforsamling holdtes samme Dag 
som Elevmødet, ved Totiden om Eftermd. Paa denne 
fremsatte Andresen Forslag om, at Bestyrelsen for 
Fremtiden skulde bestaa af 7 i Stedet for 5 Medl. 
Dertil løjede jeg Forslag om, at det ene Bestyrelses
medlem al Tid skulde være en Sønderjyde. Forsla
gene vedtoges saa godt som enstemmig. Derefter fore
toges Valg af Bestyrelse, de fratrædende var: Ejnar 
Andersen, Kollemorten, og Anna Kristensen, Vinding, 
de genvalgtes begge. Endvidere nyvalgtes Katrine 
Kristoffersen, Liseby, Møen, og Mads Dinesen, Bev- 
toft, Slesvig. Foreningen har haft god Fremgang. 
De tre Hold Elever, som har været paa Skolen siden 
vi foretog Omordningen, har, paa faa Undtagelser 
nær, indmeldt sig alle.

Jeg bringer herved alle vor bedste Hilsen og Tak 
for den Støtte I har ydet — og den Tillid I hidind
til har vist os. Og en særlig Tak bringer jeg Bidrags
yderne til vort Aarsskrift.
Glædelig Jul og et godt og velsignet Nytaar allesammen.

P-B V.:
Hans Vogensen.



Love for Vinding Højskoles Elevforening,

i.
Foreningens Formaal er at vedligeholde Forbin

delsen mellem Eleverne indbyrdes og tillige støtte 
Skolen i dens Arbejde, blandt andet ved at under
støtte trængende Elever.

2.
Medlemsbidraget er 1 Kr. 25 Øre aarlig, som o*p- 

kræves mellem November og Nytaar.

Foreningen udgiver 
Medlemmerne samtidig 
lemsbidraget.

et Aarsskrift, som tilsendes 
med Opkrævningen af Med-

4.
Ansøgning om Understøttelse af Foreningens Mid

ies indsendes til Bestyrelsen og maa være indsendt 
senest 1. April for Sommerskolens og 1. Oktober for 
Vinterskolens Vedkommende.

5.
Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer, 3 Kvinder og 

4 Mænd. Valget gælder for 2 Aar. Det ene Medlem 
skal altid altid være en Sønderjyde.

6.
Foreningens Regnskab revideres af 2 Revisorer, der 

vælges af Generalforsamlingen. Valget gælder for 2 
Aar ad Gangen: de afgaar skiftevis.
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7.
Formanden er tillige Kasserer.

8.
Bestyrelsen leder alt Foreningen vedrørende; den 

er ulønnet, men dens Udgifter til Foreningens Le
delse afholdes af Kassen.

9.
Foreningens Regnskabsaar er fra 1. Juni til 31. Maj.

10.
Ønsker et Medlem at udtræde af Foreningen, maa 

det være Bestyrelsen meddelt inden 1. Maj, ellers er 
Vedkommende pligtig til at betale Medlemsbidrag et 
Aar til.

11.
Bopælsforandring maa være Bestyrelsen meddelt 

inden 1. November.
12.

Den aarlige Generalforsamling afholdes hvert Aar 
ved Elevmødet den anden Søndag i Juni. Regnska
bet fremlægges. Spørgsmaal, der ønskes taget afgø
rende Beslutning om, maa være Bestyrelsen i Hænde 
senest 3 Uger før Generalforsamlingen.

Simpel Stemmeflerhed gør overalt Udslaget.

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den 12, 
Juni 1910. Ændring i § 5 vedtaget 11. Juni 1911.





Medlemsliste for 1911—12.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 
30
31
32
33

Æresmedlem :
Enkefru Signe Nielsen, Møllegade 34, Thisted.

A Holdet.
Lærer Helmer Hansen, Haarup, Brædstrup 
Jens Sørensen, Aagaard, Kolding 
Søren Enemark, Hornum St.
Marie Gormsen, J. P. Østergaard, Ejsing, Vinderup 
Dorthea Madsen, Holmegaard, Kauslunde 
Inger Marie Steffensen, Gjøttrup, Fjerritslev 
Maria Madsen, Vinding Mark, Vejle 
Kristian Pagh, Højrup, Taulov 
Laurids Lindrum, Egtved 
Kristian Lauridsen, St. Thorlund, N. Snede 
Rasmus Enemærke, Barrit 
Kristian Ingvar Hansen, Starup, Varde 3 
Sine Rønning, Horsted, Vejle 
Marie Kristensen, Børkop Mark, Børkop 
Jens Kr. Pedersen, Farre St.
Ejnar Bertelsen, Vinding, Vejle
Niels Dejgaard Nielsen, Højmark Brugsforening, Lem 
Karl Alling, Sdr. Vang, Kolding 
Sørine Bertelsen, Vinding, Vejle 
Kristiane Pedersen, Vorgod, Herning 
Anna Hansen, Aalebæk, Bramminge 
Kirstine Larsen, Farsø, Østrup 
Otto Buhl, Vindelev, Jelling 
Rudolf Andersen, Haldrup 
Marius Andersen, Haldrup 
Holger Poulsen, Thorsted, Thisted 
Jens Peter Jeppesen, Staun, Sebbersund 
Karl Jensen, N. Ørum, Ferring, Bonnet 
Søren Buhl, Rugsted, Vejle
Mads Peter Madsen, Vinding Mark, Vejle 
Metha Varming, Dalsgaard, Ringenæs, Slesvig 
Kathrine Biel, Jægerup, Vojens, Slesvig 
Claus Clausen, Hagenbjerg, Als, Slesvig



Sommerholdet 1903.
34 Charlotte Kristo ftersen, Nebel, Tvingstrup
35 Kristine Thomsen, Meldrup, Horsens
36 Nanna Jensen, Taalmodighedsgaarden, Humble, Lange

land
Vinterholdet 1903—04.

37 Karl Kolind, Bugtrup Kolind
38 Konrad Jensen, Pjedsted
39 Peder Pedersen, Hessum, Otterup

Sommerhoidet 1904.
40 Karen Kristensen, Molbo, Dømmestrup, Fangel
41 Johanne Pedersen, Konrad Jensen, Pjedsted
42 Laura Hansen, Mads Hansen, Holmegaard, Føns, Nr. Aaby
43 Marie Jensen, Lendrupsgade 5, Horsens

Vinterholdet 1904—05.
44 Jens Nielsen, Haldrup Overmark, Haldrup
45 Emanuel Nielsen, Ringgive, Vejle
46 Martin Risager, Hindskov, Thyregod, Jelling
47 Regner Kjærulf, Jelling
48 Niels Chr. Christiansen, Jelling Mark, Jelling
49 Murer Peder Pedersen, Pjedsted, Pjedsted St.
50 Murer Jens Peter Pedersen, Pjedsted
51 Husejer, Mads Rygaard, Maria Magdalene, Ryomgaard
52 Jens Jacobsen, Tarup, Aarslev
53 Kbmd., Niels Thomsen, Vesterbro, Fredericia

Sommerholdet 1905.
54 Karoline Hansen, Tiufkær, Børkop
55 Maria Andersen, Tiufkær, Viuf
56 Maria Andersen, Skovbølling, Pjedsted
57 Rigmor Bertelsen, Vinding, Vejle

Vinterholdet 1905—06.
58 Anders Henriksen, Børkop
59 Peder Skousen, St. Veiling, Viuf
60 Karl Olesen, Kærbølling, Vejle
61 Frederik Damgaard, Onsted, Odder
62 Gorm Gormsen, Gamborg Kauslunde
63 Peter Ladegaard, Ankær, Børkop
64 Jens Jørgensen, Skovlund, Vodskov

Sommerholdet 1906.
65 Cecilie Larsen, Søkilde, Laven
66 Anna Kristensen, Vinding, Vejle
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67 Maren Kyed, Hvejsel, Jelling
68 Mette Nielsen, N. K. Skovsen, Ildved, Jelling
69 Anna Larsen, Abelonelund, Middelfart
70 Karen Andersen, Farre St.

Vinterholdet 1906 07.
71 Allred Andersen, Grejs, Vejle
72 Hans Lomholdt, Kongsted
73 Jeppe Bøgh, Ødsted, Vejle
74 Murer Anders P. Andersen, Haldrup
75 Morten Mortensen, Bøgvad, Egtved
76 Marius Carlsen, Ollerup, Vejle
77 Peder Thomsen, Meldrup, Horsens
78 Smed N. Nielsen, Egestræde, St. Hedinge
79 Kristian Nielsen, Vandel
80 Valdemar Eg, Kantoft, Kibæk
81 Jens Bendixen, Hørup, Jelling

Sommerholdet 1907.
82 Maren Laursen, Astrup, Thorsø
83 Agnes Nielsen, Smed Lars Peter Andersen, Kerteminde
84 Kathinka Clausen, Gangsted Mejeri, Hovedgaard
85 Kirsten Iversen, Agersnap, Ølgod
86 Marie Olsen, Ny Klostergaard, Fjaltring, Ramme
87 Maria Balle, Sdr. Omme Skole, Tarm
88 Olga Olsen, Besser, Tranebjerg, Samsø
89 Charlotte Henriksen, Haldrup
90 Anna Larsen, Farsø
91 Petrea Larsen, Vognsild, Østrup
92 Hansine Gydesen, f. Jensen, Rostrup, Gadbjerg

Vinterholdet 1907 08.
93 Niels Jensen, Stallerup, Fredericia
94 Snedker Karl Poulsen, Thorsted, Horsens
95 Hans Jubl, Bindeballe, Vejle
96 Peter Henriksen, Haastrup, Fredericia
97 Anders Joh. Sørensen, Kold. Kolind
98 Henrik Iversen, Stubdrup, Vejle
99 Murer Niels Rasmussen, Gødsbøl, Uhe, Vejle

100 Søren Klausen Sørensen, Dons, Kolding
101 Murer Claus Nielsen, 0. Tarp, Strelluf, Ølgod
102 Murer Jens K. H. Jensen, Daugaard, Daugaard St.
103 Peter Tolstrup, Løgten St.
104 Marinus Bertramsen, St. Louis Park R. 1. Hennepin 

C. O. Minn., U. S. A.
105 Aksel Frederiksen, Skærup Skov, Børkop
106 Hans Julius Hansen, Aadal, Jelling
107 Ejnar Andersen, Kollemorten Brugsforening, Jelling
108 N. P. Müller, Røglandseg, Vamdrup
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109 Holger Oddersliede, Solienlund, Vejle 
llO^Chr. Hauge, Hvejsel, Jelling

Sommerholdet 1908.
Ill Anna Vilstrup, Tørskind, Lihmskov
112 Johanne Jensen, Bisgaardsgade 6, Thisted
113 Alma Nielsen, Fredelund, Barrit
114 Dora Asmussen, Sandager, Ringernes, Slesvig
115 Maren Pedersen, Horne, Vesterballe, Faaborg
116 Kirstine Schmidt, Randbøldal, Vejle
117 Alfrida Nielsen, Søgaard, Rødvig, Sjælland
118 Mette Hansen, Jensgaard, Tiufkær, Børkop
119 Maria Sten, Dauding, Bredstrup
120 Karen Jensen, Kærbølling, Vejle

Vinterholdet 1908 09.
121 Jens Peter Jensen, Faarbæk, Skive
122 Niels Larsen, Aidt, Thorsø
123 Kristian Bloch, Sønderbøl Oxbøl
124 Niels Vestergaard, Vinding, Holstebro
125 Thue Nielsen, Smedegaard, Studsgaard
126 Thomas Thomsen, Skærup, Børkop
127 Jørgen Jensen, Rands, Børkop
128 Søren Sørensen, Ravning, Vejle
129 Alfred Jensen, Varregaard, Veerst, Lunderskov
130 Jonas Jonsen, Søskov, Bredsten, Vejle
131 K. A. Bundsgaard, Gjesten, Vejen
132 Jens Jensen, Trillinggaard, Hørup, Jelling
133 Sofus Jensen, Jens P. Jensen, Gadbjerg St.
134 Johannes Groth Kristensen, Vindelev, Jelling
135 Simon Hansen, Forsøgsstationen, Askov, Vejen
136 Carl Nielsen, Damgaard, Gundestrup, V. Skerninge
137 Carl Nielsen, Lundegaard, Stenstrup, Fyn
138 Knud Schultz, V. Nebel, Kolding
139 Lars Gregersen, Vraa, Ejstrup
140 Søren Skousen, Tiufkær, Viuf
141 Lars Chr. Larsen, Kirstine Larsen, Listed St.
142 Hans Anker Schultz, Hejis, Kolding
143 Alfred Akselsen, Lendum, Sindal
144 Hans Kr. Hansen, Niels Flansen, Gandrup St.
145 Niels Miller, Borup, Knebel

Sommerholdet 1909.
146 Helene Ludvigsen, Avnbøl, Ullerup, Slesvig
147 Anna Kristiansen, Jørgen Jørgensen, Byrskov Skov, 

Graasten, Slesvig
148 Anna Larsen, Knolde, Skallerup, Hjørring
149 Marie Nielsen, Tornbjerg, Helgenæs, Knebel
150 Agnes Mathilde Kristiansen, Vrenderup, Faaborg, Varde



151 Johanne Rasmussen, Lydinge, Espe
152 Elna Hou, Gmd. Lars Nielsen, Højrup, Fyn
153 Helene Nielsen, Jens P. Christensen, Uhe Mark, Farre 

Vejle
154 Anna Hansen, Chr. Hansen Bindeballe St., Vejle
155 Mathilde Jensen, Rasmus Jensen, Øxendrup St.
156 Kirstine Ravn, Nørager, Lunderskov
157 Kirstine Hansen, Gmd. Chr. Hansen, Sallingelunde, 

Højrup
158 Marie Justesen, Ullits, Gedsted
159 Marie Dallgaard, Fasterlund, Skjern
160 Kathrine Pedersen, Ullits, Gedsted
161 Anna Nielsen, Tjørnemosegaarden, Tjørntved, Vedde
162 Thyra Nielsen, Stødau, Knebel
163 Bertha Lykke, Lindegade 5, Kolding
164 Solle Lykke, Lindegade 5, Kolding
165 Laura Jensen, 1. Jessen, H. Jensen, Viuf SI.
166 Fanny Rie vers, Espe St.
167 Sofie Rievers, Espe St.
168 Helene Haar, Havelykke, Bandholm
169 Anna Bjerritsgaard Thomsen, Søskov, Bredsten, Vejle
170 Cecilie Åndersen, f. Nielsen, Kollemorten Brugsforening, 

Jelling
171 Jørgine Frederiksen, Hillerslev, Hojerup
172 Ida Jørgensen, Via della fiamma 19, Toma, Italien
173 Johanne Jeppesen, Inspektør, Bachmann, Stationsvej, 

Svendborg
174 Marie Mikkelsen, Jerlev, Vejle
175 Ertha Krog, Anholt, Vamdrup
176 Margrethe Hansen, Villa Landlyst, Nyborg
177 Emma Jensen, Via della fiamma 19, Roma, Italien
178 Ulrikka Bertelsen, Bodsbøl, Ballum, Slesvig
179 Ingeborg Jensen, Veerst, Lunderskov
180 Petra Davidsen, Vinding, Vejle
181 Kirstine Nielsen, Hornstrup, Jelling
182 Gertrud Hovgaard, Sellerup, Børkop
183 Maren Pedersen, Grejsdal, Vejle
184 Petra Petersen, Rolandsgaarden, Rønde
185 Thora Andersen, Dalslund, Ryslinge
186 Kirsten Marie Møller, Faarup St.
187 Jørgine Troelsen, Branduhre, Brande

Vinterholdet 1909—10.
188 Lorenis Petersen, Nyhavegaard, Kværndrup St
189 Flans Vogensen, 0. Thorsted, Egtved
190 Kristian Jensen, Vandel
191 Marius Nielsen, Rasmus Nielsen, Aastrup, Pejrup
192 Peter Mortensen, Tærsbølgaard, Veerst, Lunderskov
193 Jens Koed, St. Veiling, Børkop
194 Jens Kr. Nielsen, Kjærholm, Kjellerup
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195 .Jørgen H. Jørgensen, Rugstedlund, Vejle
196 Jacob Albrechtsen, Christiansminde, Kollerup, Jelling
197 Niels J. Pedersen, Brøstrup, Rødding, Slesvig
198 Chr. Larsen, Erritsø, Fredericia
199 Ludvig Hansen, Assendrup Strand, Daugaard St.
200 Hans Alexandersen, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig
201 Søren Nielsen, Hesselgaarden, Skelskør
202 Niels P. Petersen, Fruegaarden, Egerslevmagle, Skelskør
203 Niels P. Nielsen, Mads Nielsen, Bredal, Vejle
204 Ole Larsen, Storvorde, Storvorde St.
205 Peter Jørgensen, V. Ørum, Uldum St.
206 Poul Jensen, Brøndsted, Børkop
207 Jens Svenningsen, Lihme, Skive
208 Niels Peter Mols, Jelling Mark, Jelling
209 Ejner Bundsgaard, Gjesten, Vejen
210 Mathias Asmussen Jæger, Smedegaard, Bramminge
211 Kristen E. Jensen, Nørup Kro, Vejle
212 Jens Bach, Gadegaard, Kellerup
213 Rasmus Paarup, Karlslund, Kellerup
214 Poder Nielsen, Aasum, Odense,
215 Morten Pedersen, Gudsø, Taulov
216 Mads Schultz, Hejis, Kolding
217 Otto H. Schelde, Ferup Nyvang, Kolding
218 Johannes Olsen, Strands, Knebel
219 Hans Peter Sørensen, Hedensted Mark, Hedensted SI.
220 Jens Bech, Vesterhaugaard, Odder
221 Jens Klausen Nielsen, Tange, Tjæreborg
222 Anton Klejs, Besser, Samsø
223 Klemmen Gylling Holm, Madebjergg.,Tranebjerg, Samsø
224 Jens Havreballe, Højrup, Taulov
225 Nis Peder Sørensen, Bremerholm, Lunderskov
226 Laurits Nielsen, Lørup Mark, Ringe
227 Peter Laurits Petersen, Brugsforeningen, Otterup
228 Niels Bach, 0. Hvidbjerg, Karby Mors
229 Svend Anker Hansen, Nørremølle, V. Sottrup, Slesvig
230 Jakob Agnus Lausen, V. Nebel, Kolding
231 Peder Borup Ovesen, Korslund, Vandborg, Bonnet
232 Kristian Mathiesen, Bylderup, Bylderup Bov, Slesvig
233 Evert Evertsen, Sdr. Oiling, Hygum, Slesvig
234 Harald Baggesen, Stubdrup, Brønderslev
235 Kristian Enkelund, Dørken, Jelling
236 Peter Fr. Petersen, Stenderup, V. Sottrup, Sundeved, 

Slesvig
237 Henrik Mumm, Almstrup, Tinglev, Slesvig
238 Søren Sørensen, Lysholt, Hoven, Tarm
239 Peder Hviid, Skærup, Børkop

Sommerholdet 1910.
240 Katrine Kristoffersen, Liseby, Stege, Møen 
241 Kristine Andersen, Liseby, Stege, Møen
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242 Mary Andersen, Belling, Kolding
243 Sine Kellerup, Sinding, Silkeborg
244 Katrine Andersen, Vinding Højskole
245 Kirstine Sebits, Eskilsdtrup, Pederstrup St.
246 Augusta Nielsen, Domkirkepladsen 13, Roskilde
247 Margrethe Bech, Vesterhauggaard, Odder
248 Sara Ellemann, Lørup Mark, Rudme St.
249 Karen Hansen, P. Hansen, Pederstrup St.
250 Andrea Jensen, Søllinge Friskole, Pederstrup
251 Johanne Sørensen, f. Slot, S. Skrensen Lysholt, Hoven, 

Tarm.
252 Birgitte Skovbjerg, Hoven, Tarm
253 Kirstine Mikkelsen, Jerlev, Vejle
254 Inger K. Mortensen, Ostergaard, Bræstrup
255 Maren Schmidt, Lykkesgaard, Lunderskov
256 Sine Hansen, Jordløse St., Fyn
257 Sine Andersen, Lombjerge, Ringe St.
258 Karen Sofie Busk, Hundstrup, V. Skerninge
259 Anine Mikkelsen, Skovbølling, Pjedsted
260 Marie Nymark, Haarslev, Aarup
261 Sara Jensen, Møllegaarden, Kværndrup
262 Marie Mikkelsen, Klatrup, Børkop
263 Katrine Jørgensen, Rebstrup, Støvring Si.
264 Asta Brummer, Vinding, Vejle
265 Ottoline Jepsen, Bredebro, Slesvig
266 Karen Iversen, Ammitsbøl, Vejle
267 Anna Lygum, Jordrup, Kolding
268 Mine Jensen, Fuglsang, Egtved
269 Kirstine Pedersen, Via della fiamma 19, Roma, Italien
270 Nikoline Køllgaard, Gmd. J. Køllgaard, Stubberup, Skel

skør
271 Anna Munk, Klim St.
272 Ingeborg Olesen, Lindved, Hornsyld
273 Anna Hansen, Tyrsbøl, Hokkerup, Slesvig
274 Marie Pedersen, Solberg, Tjæreborg St.
275 Anna Johansen, Lidstrup, Tingsted, Falster
276 Skolebestyrerinde Frk. Marie Hansen, Vestergade 49, 

Odense"
Vinterholdet 1910—11.

277 H. Thybo, Laasbygade 97, Kolding
278 Peter Skougaard, Villa Engholm, Vardevej, Vejle
279 Simon Simonsen, Nimtofte pr. Ryomgaard
280 Klaus Klausen, Høgsgaard, Haderup, Skive
281 Niels Peder Jensen, Anton Berg, Over Aastrup, Haders

lev, Slesvig
282 Johannes Nielsen, Lejrskov, Lunderskov
283 Jørgen Jensen, Bylderup, Bylderup Bov, Slesvig
284 Jens Jensen, Skole Pennelille, Samsø
285 Johannes P. A. Albjerg, 0. Aaby Mark, Skaarup
286 Frederik Frederiksen, Sinding, Silkeborg
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287
288
289

Niels Nielsen, Nørreby, Bogense
Magnus Petersen, Glibstrup, Lunderskov
Mads Hansen, M. Hansens Enke, Drenderup Mark, 

Vamdrup
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

P. Chr. Pedersen, Jens P. Pedersen, Farre Mark, Farre Sl. 
Jens German Jensen, Mejsling, Vejle 
Mads Olesen, Kyed, Hvejsel, Jelling 
K. Rasmusen, Svindinge, Fyn 
Rasmus Juhl, Vork, Egtved 
Anders Lindrum, Egtved
Nikolaj Jensen, Trunderup Bleg, Kværndrup 
Hans Kruse, V. Nebel, Kolding 
Laurs Hviid, V. Nebel, Kolding 
Holger Johansen, Fjeldstrup, adierslev, Slesvig 
Jens Jensen, Slaarupgaard, Tørrng St. 
Aage E. Stoustrup, Vesterlund, Jelling 
Albert Hauge, Ørnhoved, Herning 
Jens Brodersen Sørensen, Gerndrup, Brørup 
Knud Jensen, Finderup, Ringkøbing 
Niels Skovmand, Aale
Hans Johannes Hansen, Hellested, Haarlev St. 
Kristian Rasmussen, Karl Kusk, Fjællebroen, Pejrup Sl. 
Aug. Jensen, Kristian Bjerre, Brandgaard,Vejrum, Struer 
Niels M. Skov, Stubdrup, Kolding
Peter Evald Rasmussen, Tækkersminde, Grenaa 
Tømrer Jonas Thomsen, Søskov, Bredsten, Vejle. 
P. M. Hauge, Fovsing, Jelling 
Jens Dahl, V. Ørum, Uldum 
Gudrum Henriksen, V. Ørum, Uldum 
M. H. Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

Peter H. Sørensen, Koisnap, St. Nustrup, Slesvig 
Iver Bladt, Rufas, Ullerup, Sundeved, Slesvig 
Laurids Rasmussen, Rosenlund, Hjulby St.
Karl Jensen, Jens Jensen, Uhrskov, Odder 
Julian Andersen, St. Refstrup, Gadbjerg 
Martin Petersen, Fruergaard, Egerslevmagle 
Niels Peder Nielsen, Finderup, Ringkøbing 
Mejerist, Hans E. Clausen, Dybbøl Mejeri, Sundeved, 
Marinus Østergaard, Belle, Daugaard St.
Tømrer, Mathias M. Nielsen, Aastrup, Holsted St. 
Martin Nielsen, 0. Bøgebjerg, Skelskør
Hans Andersen, Snogbæk, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig

Sommerholdet 1911.
328
329
330
331
332
333

Cecilie Petersen, Glibstrup, Lunderskov 
Nikoline Høgsberg, Ulfborg St.
Jensine Thygesen, Lyhne, Tarm
Maren Kirkegaard, Albæk, Sedding, Skjern 
Anna Olsen, Lægdsgaard, Ikast 
Dorthea Enggaard, Testrup, Maarslet St.
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334 Sigrid Rasmussen, Aastrup, Raarup
335 Martha Jorgensen, Raagelund, Marslev St.
336 Karen Jensen Krog, Hover, Hee
337 Helma Asmussen, Nørre Esp, Thim
338 Anna Arvad, Sedding, Skjern
339 Anina Madsen, Ravning Skov, Vejle
340 Maren Nielsen, Højgaard, Sødingé, Ringe
341 Marie Lundsgaard, Trunderup, Kværndrup
342 Maren Bork, Hee
343 Mette Marie Ibsen, Autrup, Faaborg, Varde
344 Nielsine Sondergaard, Gammelstrup, Stoholm
345 Maren Hansen, Tønnæs, Nr. Aaby
346 Laurino Pedersen, Strandby, Haarby
347 Mary Nymark, Haarslev, Aarup
348 Karen Marie Mortensen, Gammelsogn, Ringkøbing
349 Frida Larsen, Glænø, Skelskør
350 Anna Nielsen, Jeppe Nielsen, Sdr. Højrup, Pederstrup
351 Andrea Nielsen, Adsbøl, Strelluf, Ølgod
352 Marie Poulsen, Skovby pr. Hovslund, Slesvig
353 Anna Jessen, Hoptrup, Slesvig
354 Margrethe Jørgensen, Støbbek, Tinggaard, Aabenraa, 

Slesvig.
355 Mette Jensen, Øse, Varde
356 Christine Madsen, Holmskov, Nordborg, Als
357 Thora Frederiksen, Rogenstrup, Løgstrup St.
358 Petra Ravn, Aagaard, V. Nebel, Kolding
359 Johanne Førslev, Strandsgaard, Knebel, Mols
360 Jakobine Jakobsen, Egtved Skov, Egtved
361 Johanne Hansen, Lyhne, Tarm
362 Kathrine Holm, Langemark, Tranebjerg, Samsø
363 Johanne Poulsen, Jyderup
364 Kristine Blad, Bramdrup, Kolding
365 Emma Rindal, Nørregade 30. I. th. København K.
366 Dorthe Haaugaard, Vejnslev, Thorsø.



MULIGE Fejl i Medlemslisten bedes meddelt mig in
den Novbr. 1912, for at de kan blive rettede i 

næste Aarsskrift. Indmeldelser modtages til enhver 
Tid ved Henvendelse til et Bestyrelsesmedlem eller 
undertegnede

Ønsker nogle, som maaske ved en Misforstaaelse 
er kommen for Skade at lade Opkrævningen gaa til
bage, eller ved en Fejltagelse ikke er bleven den 
forevist, at blive Medlem igen, kan vedkommende 
blive det ved at indsende Medlemsbidraget, 1 Kr. 
25 Øre, pr. Postanvisning eller i Frimærker, de 
faar da, saa vidt Oplaget rækker, tilstillet et Eksem
plar af Aarsskriftet for indeværende Aar. Min Adresse 
er indtil 1ste Maj 1912 Egtved Mejeri, Egtved, eller 
den Tid kan den Adresse jeg staar opført i Medlems
listen med, 0. Thorsted, Egtved, benyttes.

Hans Vogensen.

Husk at melde Bopælforandringer.
De, som melder sig ind i Foreningen, bedes meddele 

hvilket Hold de hører til.

Husk at Elevmødet er altid den 2den Søndag i Juni. 
Husk, at de, som ved Elevmødet ønsker at overnatte, 

maa selv medbringe Tæpper og melde sig mindst 4 
Dage før Mødet til Lærerinden paa Højskolen.


