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Legemlig opdragelse.
IjE fordringer, man har stillet til opdragelsen gennem
tiderne, har ofte været ensidige; man har kun
ønsket et enkelt formaal fremmet. Snart har man stillet
uddannelsen af fædrelandsforsvareren eller statsborgeren
op som det eneste, og til andre tider har det nyttige,
det praktiske, det religiøse, humane eller kundskaberne
været hovedformålet. Sommetider har man strammet
alle bånd og gået frem med knald og fald for atter senere
at løsne alle bånd. Det synes vanskeligt at gennemføre
en fremadskridende udvikling.
Mennesket er selv et sammensat væsen med for
skellig opdragelse, og særegne forhold og formål af
personlig, art gør sig gældende. Dette må man altid tage
hensyn til.
Men hvorledes man nu end tager det, bliver opdra
gelsen dog ligesom et produkt af tiden. Hvis f. eks. en
enkelt familje holder deres børn mest hjemme og op
drager dem mere strengt og nøjsomt end vanligt, så
kan det gå, hvis hjemmet åndeligt er stærkt fængslende,
men ellers vil børnene i sådanne hjem hurtigt få det
indtryk, at de lever efter en slags undtagelseslove. Jeg
kendte i min barndom hjem, hvor børnene ikke fik lov
til ret meget, de var mest tilskuere. De levede vel og
godt, men ikke så fyldigt som de andre. De var util
fredse, ofte bitre.
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De unge i vore dage er, skønt fra meget forskellige
hjem, jævnt væk ens påvirkede af tidens almindelige
tankegang. Det drejer sig derfor ikke alene om, hvordan
det enkelte hjem er, men hvordan hjemmene er. Hvem
er de regerende? Hvilke tanker og følelser er almenstyrende, hvilken ånd og surdejg findes i folket, og
hvilke spirer er det, man ved den fælles kærlighed øn
sker plads og frihed for til almindelig udfoldelse?
Hvis man mener, at noget er forkert i tiden, må man
først selv rette forholdet hjemme, og derefter udad
vejlede stemningen og rette synet i den retning, hvor
man erfaringsmæssigt véd, at livet virkeligt gror og
udfolder sig.
Barnet består af sjæl og legeme, og det er ikke alene
forstanden, følelsen og viljen, som skal opdrages og
udvikles, men også legemet. Og dette sidste er i lange
tider bleven meget forsømt.
Det synes vanskeligt at magte to sideløbende hoved
opgaver, den åndelige og legemlige opdragelse.
Længst tilbage i vor historie kendes dog en opdrag
else, hvor begge sider toges ligeligt med. Det var i den
hedenske tid; og den opdragelse var ganske uden skole
alene bygget på hjemmene og den almindelige folkelige
tankegang. Den var vel ikke dyb og omfattende; men
den var nøje afpasset efter livets krav og befolkningens
grundsyn.
De indprentede de unge: Åben færd, ikke lyve eller
sladre, vise mod og tapperhed, leve et liv, som kunde
erindres i slægtens saga, overholde gæstfrihedens og
venskabets forskrifter, tro på livet efter døden, og en
delig vise trofasthed imod hustruen, hjemmet, vennen,
høvdingen og guderne.
De opdrog dernæst legemet i sådanne idrætter, som
var nøje afpasset efter legemets og forholdenes krav.
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De red på utæmmede heste, svømmede længe og ud
holdende både med hovedet over og under vandet. De
sprang i fuld rustning både forlæns og baglæns, de skød
fint og sikkert, løb omkap, legede i brændingen o. s. v.
Den gang satte de legemets kraft og styrke højt, fordi
de var taknemlige for gudernes gave, og fordi de elskede
alle frie rørelser og var bange for sygdoms og alder
doms skrøbeligheder.
Ned gennem tiderne har det vækslet; men det fore
kommer mig ikke, at den legemlige opdragelse siden
da har været holdt så højt i ære.
1 vore dage er der gjort meget for legemlig opdrag
else; men det er ikke bleven alment og har derfor
været mindre virksomt end ventet. Højskolerne har gjort
meget i den retning, og de har haft en del fornøjelse
af det; men dog ikke nær så meget som fortjent. At
der er bleven arbejdet fra forskellig hold på at opdrage
legemligt til større kraft og sundhed, er kendeligt nok
for manges vedkommende; men der er langt frem, inden
det menneskelige væsens krav er tilfredsstillet.
Vi lever nu i en herlig tid med gode dage og et
vågent folkeligt liv i landet. Der er muligheder for en
fortsat udvikling; men nu står vi med en sygelig be
folkning. De velhavende rejser fra strand til strand,
klavrer op og ned ad alle bjerge, hjemsøger alle skove,
styrter afsted i tusindvis, når et nyt sundt sted anvises.
Det er sundheden, som folk søger efter. Vi bygger
mange sygehuse, og de fyldes hurtigt desværre. En
stor del af folket er så slideligt arbejdsdygtige. Det er
skranteriet, som er fremtrædende.
Det stærke jag efter sundhed har selvfølgelig gjort,
at mange sundhedsprofeter er stået frem og har blæst
i hornet, og det, de har forkyndt, har de altid anset
som ufejlbarlige universalmidler. Jeg skal nævne noget
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af det, som er kommen frem. Da jeg var dreng sad
alle folk og skrabede råt kød med en lille kniv og spiste
det for sundhedens skyld. Senere kom lægerne med
det bajerske øl, og de syge drak for at blive raske, og
de sunde drak for ikke at blive syge Dr. Bangs vand
kur er velkendt, og da en ivrig tilhænger faldt i søen,
var der ingen, der vilde fiske ham op, da man ikke
kunde tænke sig en mand omkomme i sin egen medi
cinkasse. Mælkedrikkeriet gjorde en uhyre ulykke. I de
dage havde man indtil 20 diætfolk i hvert højskolehold.
Nu har vi ingen. Folk drak mælk af store kopper indtil
10 gange om dagen; men mælk er et næringsmiddel,
der skal fordøjes, og ikke nogen læskedrik. De samme
folk kom derved for skade at spise 14 gange i døgnet.
Senere fulgte det slag i slag: vandbade, dr. Jäger med
uldtøjet, V. Huth med den dyriske magnetisme, Kneipp
kuren, hvor man gik med bare fødder på våde stene,
vegetarianismen, solbade, Bramsen med tyggeteorien og
endelig: Den svenske gymnastik, J. P. Møller og Hind
hede. Det meste af alt dette er nu delvis glemt. Det
var små profeter, der virkede. Man må her huske, at
én enkelt ting klarer ikke sagen. Det nytter ikke at
mene, at f. eks. badning eller hvad vi spiser kan gøre
det alene. Det skal være mere omfattende, et sammen
spil af flere hinanden støttende forhold. Det nytter ikke
at vaske sig aldrig så meget, når man så slår over
skaglen i andre vigtige forhold. Med den svenske gym
nastik, J. P. Møllers gode ide med få øvelser hver dag
uden sal, redskaber og kommando og Hindhedes:,, Til
bage til den gamle bondekost“, er der kommen mere
fornuft i sagerne.
Gennemsnitsalderen er ganske vist gået op her i lan
det, dog ikke så meget som i Sverrig, hvor de bliver
50 år; men virkelig sygdom og skranteri er for frem

trædende. Det menneskelige legeme, Guds herlige skaber
værk skal holdes i ære og ophjælpes. Det nytter jo
ikke med de rige åndelige gaver, når legemerne ikke
kan bære noget. Da Herman Bang døde, gjorde det et
dybt indtryk på mig ved at mindes hans uro, angst og
det håbløse der var over ham, fordi, som han sagde:
Jeg er den sidste stump af ruinen af en fordum stor
og berømt slægt.
Skolen for børn og voksne skal være med til at af
hjælpe nationens brist; i denne forbindelse bliver det
at ophjælpe den legemlige styrke og kraft ved en lille
times rationel gymnastik hver dag. Og her mener jeg,
at J. P. Møllers ide med få øvelser er rigtig. Jeg har
nemlig den opfattelse, at en øvelse kun virker, når den
kan gøres helt ud. Hvilke øvelser ved jeg ikke, da jeg
ikke er fagmand; men dem er der jo nok af. Den svenske
gymnastik er den moderne opdragelses eneste virkelige
tilbud, og kan man ikke bruge det, må man påpege
noget, der er mere virksomt. At sport fængsler mere
end gymnastik ligger i, at den altid ender med et posi
tivt resultat: Tab eller sejr. Men ved gymnastik skal
det samme hævdes. Jeg véd, at gymnastik også har en
almenopdragende betydning, men dette kan ikke komme
ind under behandlingen her, hvor der kun tages hensyn
til ophjælpning af kraft og styrke, og det er dette sidste,
der skal hævdes også for legemsøvelsernes vedkommende.
Måske efterfølgende kan fastslås som brugbare grund
regler for den legemlige opdragelse:
1. Det åandeligt vågne menneske er det mest levedygtige.
2. Et godt humør er sundhedens bedste drivkraft.
3. Hvert menneske skal have en dagsgerning, som
fængsler det. Man skal påtage sig meget arbejde;
dog ikke mere end man kan gennemføre med ro
og orden.

8

4. Alle børn skal have x/ä times rationel gymnastik
hver dag og ellers god tid til at lege i.
5. Man skal leve regelmæssigt.
6. Man skal holde sig ren i sind og skind.
7. Så megen frisk luft og sol som muligt.
8. Sund kost, men enkelt og tarvelig og så mange
plantestoffer som muligt. Ingen raffineret levemåde,
og brugen af nydelsesmidler må indskrænkes.
9. Alle unge mennesker skal gøre gymnastik og som
konfirmander arbejde under åben himmel en som
mer eller to. Ikke mindst pigerne, der er svagest.
10. Alle stillesiddende folk må gå en mindre tur daglig
og V2 mil en eller to gange om ugen.
11. Børn skal sove meget. Voksne 8 timer. Jeg har før
holdt på 7 timer, men i vore adspredte dage vil
8 timer være mere passende.
12. Den sædelige styrke, der nu er noget svækket, må
ophjælpes ved viljekraft.
13. Enhver underkendelse af grundregler er skadelig.
14. Enhver overskridelse ved brugen af grundregler er
ufornuftig og ligeledes skadelig.
Forøvrigt kan ethvert fornuftigt menneske nok sige
sig selv, hvad der er dem mest gavnligt.
Men det var godt, om der kunde rejses en folkestem
ning for at legemet skal gøres mere sundt og stærkt.
Det kan nok tiltrænges. Og selv om vi blev dobbelt så
sunde, som vi er nu, så vil der selvfølgelig blive nok
at kæmpe imod endda. Anderledes er livet ikke.
„Velkommen friskhed på sjæl og krop,
tillykke du, som stod tidlig op,
tillykke du, som ad vejen vanker
med raske muskler og rene tankerDen syge med sminken for spejlet står,
den sunde med sang over markerne går.“
(Holger Drachmann.)

P. Andresen.
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Lidt om Guds Treenighed.
FAET bliver ofte sagt som en Indvending mod Kristendommen, at den kristne Troslære — eller den
kristne Dogmatik — indeholder saa meget, som lige
frem synes at være fornuftstridigt og selvmodsigende;
saa meget, som den menneskelige Tanke ikke kan
sige ja til, uden at den næsten nødes til at bryde sine
egne Love og sætte sig selv ud af Spillet. Og en saadan Indvending er jo heller ikke helt grebet ud af
Luften. Den Aabenbaring, Gud har givet os ved sin
enbaarne Søn, stiller os jo virkelig Ansigt til Ansigt
med mange Spørgsmaal, som Mennesketanken ikke
kan trænge til Bunds i eller bringe i Samklang med
det, som i Almindelighed kaldes rimeligt og fornuf
tigt. Og der er da særlig ét Punkt i den kristne Lære,
som nok kan forarge — og som ogsaa i høj Grad har
forarget den menneskelige Forstand, og det er Læren
om Guds Treenighed. Derom er der talt mange haa
nende og spottende Ord af Kristendommens Modstan
dere; og derom er der ført mange bitre Stridigheder
mellem de kristne indbyrdes.
Allerede i Oldkirkens Dage satte Treenighedsdog
met i høj Grad Sindene i Bevægelse. Det var det
staaende Diskussionsemne overalt hvor Folk mødtes,
paa Gader og Torve, i Barberstuer og ved ‘de offent
lige Bade. Og da det første store almindelige Kirke
møde holdtes i Nikæa i Aaret 325, hvor Udsendinge
fra hele Kristenheden for første Gang var samlet til
Forhandling og Raadslagning, da var det netop Tre
enighedslæren, der stod øverst paa Dagsordenen. Det
var Mødets Hovedopgave at skabe Enighed og fælles
Forstaaelse om dette vanskelige og hemmelighedsfulde
Punkt. Og i en vis Forstand lykkedes det ogsaa, for
saa vidt som der med overvældende Flertal blev ved
taget en Lærebekendelse — det saakaldte nikæniske
Symbol —-, hvis Indhold Kirken endnu den Dag i
Dag vedkender sig som Udtryk for den sande Tro og
den rette Lære. Men der var enkelte af Mødets Del
tagere, der nærede en hel anden Opfattelse, idet de
ganske forkastede Læren om Sønnens evige Guddomme
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lighed og Helligaandens Personlighed. Og da dennesidste Opfattelse — den saakaldte „arianske“ — vandt
mange Tilhængere omkring i Menighederne, blev Nikæamødets praktiske Resultat ikke Enighed og fælles
Forstaaelse, men det blev en dyb og bitter Strid, der
førtes med en saadan Voldsomhed og Brutalitet, at
det saa ud, som om Kirken var i Færd med at øde
lægge sig selv i Bund og Grund. Og den Strid er jø
i Grunden aldrig helt uddød indenfor Menigheden.
Ganske vist kæmpes der ikke altid; der er her som
i enhver Strid noget der hedder Vaabenhvile, og som
kan strække sig over et kortere eller længere Tids
rum. Men den Modsætning, som ligger til Grund for
Striden, er altid til Stede. Der har altid været — og
vil formodentlig altid være — Mennesker, der med
stærke Hjertebaand føler sig knyttet til den kristne
Menighed, men som ikke kan sige ja til Kirkens Tre
enighedslære, Mennesker der fristes til paa rationa
listisk Vis at forkaste Læren om Sønnens evige Gud
dommelighed og Hellig Aandens Personlighed og nøjes
med at betragte Jesus Kristus kun sorn et særlig ud
valgt og benaadet Menneske, — som en stor Lærer
kommen fra Gud — og at betragte Aanden som en
upersonlig Kraft: som ét med den Sandhedsmagt, der
ligger i Jesu Ord.
Og det er jo heller ikke saa underligt, at dette
Spørgsmaal stadig kan vække ny Strid indenfor Kirken;
thi vi staar jo virkelig her overfor en dyb og dunkel
Hemmelighed, som ingen Mennesketanke formaar at
trænge til Bunds i. Og derfor mener jeg ogsaa, at
vi skal være varsomme med at forkættre de Menne
sker, der for den personlige Sandheds og Redeligheds
Skyld føler sig nødte til at tage Afstand fra Kirkens
Treenighedslære; thi selv om de farer vild med deres
Tanker, saa kan deres Villie og hele Sjæl og Sind
jo alligevel være dybt grebet og sat iBevægelse af
Jesus Kristus ogdet Aandsliv, der har sin Kilde i
ham. I det hele taget tror jeg, at vi Kristne vilde
undgaa megen Bitterhed og Dømmesyge mellem os
selv indbyrdes, hvis vi altid havde den Sand
hed tilstrækkelig nærværende, at det er ikke vore egne
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mere eller mindre rigtige Tanker om Guds skjulte
og hemmelighedsfulde Væsen, der frelser os; men det
er Gud selv, og ham alene, der .skænker Frelse og
evigt Liv til Mennesker; og han giver sin Frelse til
alle dem, der i Sandhed føler Trang til den og vil
lukke sig op for den, selv om deres Dogmatik maaske
ikke paa alle Punkter er saa korrekt, som den burde
være. Hvis vi ikke turde holde fast ved det, saa vilde
det vel ikke se videre lyst ud for nogen af os.
Men naar saa mange Mennesker føler sig besværet
og forarget af det ufattelige og hemmelighedsfulde i
Kristendommen, saa tror jeg det hænger sammen med,
at de er kommen ind paa den ad en forkert Vej;
de har faaet galt fat paa Sagen, idet de har begyndt
med at tage den op som en Tankesag i Stedet for at
begynde med at tage den op som en Hjertesag. Vi
skal huske paa, at det er ikke vor Forstand, Kristen
dommen henvender sig til, det er ikke Fornuftens
Bifald, den vil vinde, men det er Hjertets Ja, den
bejler til ; det er den dybe Livstrang i os, den vil
mætte og tilfredsstille. Og derfor skal vi heller ikke,
naar vi møder Kristendommen paa vor Vej, begynde
med at spørge om, hvad den bringer os af klare
Tanker eller hvordan den stemmer med vor Fornuft,
men vi skal gøre det til et praktisk Spørgsmaal og
overveje, om den bringer os noget, vi har Brug for
i de Forhold, vi lever under; noget vort Hjerte kan
finde Fodfæste i baade i Liv og i Død. Det er det
store Livsspørgsmaal, der maa gaa forudfor alle andre
og indlede vort Forhold til Kristendommen. Saa kan
vi jo endda bagefter prøve, om vi kan finde Lys og
Klarhed og Sammenhæng deri ogsaa for vor Tanke.
Og jeg er ikke i Tvivl om, at kan vi begynde med
at faa Kristendommen kær, fordi den bringer os det
Fodfæste, som vort Hjerte saa haardt trænger til, saa
vil vi ogsaa efterhaanden vinde saa megen Forstaaelse af den, at det dunkle og gaadefulde deri ikke
volder os nogen Besvær eller Forargelse. Det er vel
det Evangelisten Johannes mener, naar han skriver,
at Livet er Menneskenes Lys. Naar et Menneske ledet
af Hjertets Trang tager imod Kristendommen og lever

12

deri, saa kommer Lyset efterhaanden af sig selv. Men
begynder man med at stille det Krav til Kristendom
men, at man vil forstaa den med sin Tanke, før man
vil indlade sig med den, saa er Vejen spærret, saa
kommer man aldrig til at leve deri.
Og det skal vi ogsaa tænke paa, naar Talen er om
Guds Treenighed; saa skal vi ikke staa stille og speku
lere over, hvordan det er muligt, at Gud kan være
spaltet i 3 Personer og dog alligevel kun er én Gud;
thi det er ganske ørkesløst for os at ville trænge ind
i Guds skjulte Væsen og ransage det. Men vi skal
gøre det til et praktisk Spørgsmaal og spørge: hvad
Værdi har det for vort Hjerte, at Gud har mødt os
i disse 3 Skikkelser som Faderen, Sønnen og Aanden.
Saa vil det nemlig gaa op for os, at vi kan slet ikke
undvære noget af de 3 store Navne, vi er døbt til
Samfund med; men skal vor Daabspagt være noget,
som vi med hele vort Menneskeliv kan hvile i, noget,
som kan yde os Fodfæste baade med Hensyn til vor
timelige og evige Fremtid, saa maa det netop være
en Pagt, som den treenige Gud, Faderen og Sønnen
og Hellig Aanden, opretter med os.
Naar vi døbes i Navnet : Gud Fader den almægtige.
Himlens og Jordens Skaber, saa betyder det jo ikke
blot, at vi faar den Oplysning, at der er en saadan al
mægtig og levende Gud, som er Tilværelsens dybe
Rod og Livets lønlige Kildespring ; men der ligger
ogsaa noget andet og mere deri. Hvis der ikke gjorde
det, saa vilde der i Grunden ikke være vundet noget
ved at være døbt i det Navn; thi den Oplysning, at
der er en levende og almægtig Gud til, den kan et
Menneske godt naa frem til uden at blive døbt; den
kan opnaas ad andre Veje; thi den har mange Vid
nesbyrd for sig. Alene den Kendsgerning at Forestil
lingen om Gud findes i den menneskelige Bevidsthed
er jo et Vidnesbyrd om hans Tilværelse; thi hvorfra
skulde den Forestilling ellers være kommen ind i Be
vidstheden. Det er dog vist noget, som de fleste, dei
giver sig af med at studere det menneskelige Sjæle
liv, er enige om, at vi har ikke selv skabt vor Sjæls
Grundideer, men de er oprindelig kommen til os ude
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fra ad Erfaringens og Iagttagelsens Vej. Man taler jo
nok om Fantasien som en skabende Evne og siger,
at et Menneske ved Hjælp af den kan frembringe
Billeder og Forestillinger, som ikke har noget tilsva
rende i den virkelige Verden. Og det er jo ogsaa sandt.
Dette viser sig især i vore Drømme, hvor Fantasien
har frit Spil og derfor tidt frembringer de særeste og
uvirkeligste Ideer og Billeder. Men naar man kalder
Fantasien en skabende Evne, er det dog vist ikke
ganske rigtigt. Thi „at skabe“ betyder at frembringe
afintet. Men Fantasien frembringer ikke sine Billeder
og Forestillinger af intet. Den bygger dem op af
kendte Bestanddele. Naar vi opløser vore Drømme
billeder i tilstrækkelig mange smaa Enkeltheder, saa
vil det vise sig, at disse mange smaa Bestanddele er
noget, vi kender fra den virkelige Verden. Det er blot
Sammensætningen, der gør det hele nkendt og uvirke
ligt. Nej, vi kan ikke selv skabe vore Grundforestil
linger, men de maa oprindelig være kommen til os
ude fra gennem vore Sanser. Og det maa ogsaa gælde
Guds-Ideen eller Forestillingen om Gud; den maa op
rindelig være kommen til os ad Erfaringens Vej; den
maa hidrøre fra, at Menneskeslægten engang maa
have mødt Gud paa sin Vej. Ellers er det vanske
ligt at forstaa, hvordan Tanken om ham er opstaaet
og har faaet denne uhyre Magt i det menneskelige
Bevidsthedsliv.
Men desuden kan man jo ogsaa med Rette hævde,
at den Verden, vi ser omkring os, afgiver mangfol
dige Vidnesbyrd om, at der staar en almægtig og le
vende Gud bag ved. Alt det skabte vidner om, at
der ogsaa maa være en Skaber; alle Naturlove peger
tilbage til en Lovgiver. Saa den Anskuelse, at der er
en almægtig Gud, som har skabt Himmel og Jord,
den har mange Vidnesbyrd at støtte sig til; og den
kan et Menneske godt have, selv om han ikke er døbt.
Men naar vi døbes i Navnet: Gud Fader den al
mægtige, Himlens og Jordens Skaber, saa er det et
Baand, der knyttes mellem ham og os; saa modtager
vi det Løfte fra ham, at han vil være vor Fader og
Ven, at han vil høre vor Bøn og tænke paa os til
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•det Bedste. Og det kan vi forstaa, at det er et Løfte,
vi har Brug for i vort Liv. Det bringer Glæde og
Tryghed med sig til dem, der tror paa det. Med Tro
paa det Løfte kan vi gaa hver Dag frimodigt til vor
Gerning, thi det Løfte betyder, at hvor nær det onde
og smertelige end kan træde os, saa vil Gud dog
være os endnu nærmere og hjælpe os at komme godt
igennem det og vinde Sejr over det. I Samfund med
Gud Fader den almægtige kan vi gaa den usikre Frem
tid i Møde med Frimodighed; men bliver det Navn
strøget af vor Daabspagt, saa vil vort Liv her i Verden
blive en Vandring paa gyngende Grund.
Og ligesom Navnet: Gud Fader er os uundværligt
til Trøst og Frimodighed under vort Jordeliv7, saadan
er ogsaa Troen paa og Samfundet med Jesus Kristus,
Guds enbaarne Søn, uundværlig for os, hvis vi skal
kunne tænke med Frimodighed og Fred paa vor evige
Fremtid; thi det er jo alene i hans Navn at vi tør
haabe paa en glædelig Fortsættelse af det Liv, vi her
har begyndt. Den anden Trosartikel fortæller os
i store Træk om Jesu Kristi sejrrige Menneskeliv;
den fortæller os, at han har vandret ad den Vej, som
vi Mennesker nødvendigvis skal frem ad, den Vej,
der fører ind i Dødens mørke Nat. Den har han van
dret ad, og han naaede til Vejsende. Han blev ikke
spærret inde i Dødsriget, men han vandt Sejr over
Dødens Fyrste og banede Vej gennem Dødningeriget
ind til det evige Liv og den fuldkomne Glæde. Og
naar vi døbes i hans Navn, til Samfund med ham,
saa betyder det et Tilsagn fra ham om, at han vil
dele sin Sejr og sin Opstandelseskraft med os, for at
ogsaa vi kan komme frelste gennem Dødens Nat og
faa vort Liv bjærget i Havn paa den Kyst, hvor „Evig
heds Sol skinner klart allen Stund paa SalighedsGrund “.
Men at vi saaledes i Daaben kan mødes med ham,
der er Dødens Overvinder, og faa vort Navn knyttet
sammen med hans Navn, det er noget der i dybeste
Forstand tjener til vor Fred. Thi saa længe Døden
staar og truer som en mørk Sky ude i Synskredsen,
kan vort Hjerte ikke komme til at slaa frit og let,
selv om vi tør tro, at Gud vil være os god og hjælpe
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os igennem det timelige Livs Vanskeligheder. Vi kan
ikke i Sandhed og fuldt ud glæde os over Guds gode
Gaver, saalænge vi ikke kan øjne nogen anden Ud
gang paa vort Liv end en evig Nat med Kulde og
Mørke, med mindre vi da i Letsindighed lukker Øj
nene i og lader staa til i Blinde. Men naar vi bliver
døbte i Jesu Kristi Navn og til Samfund med ham,
saa behøver vi ikke at ængstes saa meget for Døden,
thi saa véd vi, at bagved Døden ligger Guds Haven,
hvor Livet skal udfolde sig i hele sin rige Sommer
fylde og fejre sin evige Triumf; og der skal ogsaa
vi naa ind, fordi vi har faaet vor Livssag knyttet
til ham, der har vundet den store Paaskesejr og er
opstanden som Førstegrøden af de hensovede.
Saale'des kan vi forstaa, at vi hverken kan undvære
Faderens eller Sønnens Navn i vor Daabspagt. Og
det samme gælder Aandens Navn. Ogsaa det er en
af de store Grundpiller, der bærer vort Haab og vor
Fred. Thi naar vi ser ind i os selv og ransager vort
eget Hjærte, saa finder vi der saa meget, som gør os
uskikkede til at komme helt ind til Gud og leve hos
ham. Det vidner om et nøje Kendskab til det men
neskelige Hjerte, naar Apostlen Paulus skriver, at der
er noget i os, som hedder Kødets Sans og „dette er
Fjendskab imod Gud“. Ja, der er noget i os Men
nesker, som ikke blot er bange for Gud, men som er
fjendtligsindet imod ham og helst vil unddrage sig
hans Nærhed; og det er den „Klinte“, som Fjenden
har saaet inde paa vor Hjerteager; det er alt det onde,
som ved Faldet har sneget sig ind og sat sig fast hos
os. Men det maa jo fjærnes, før vi bliver skikkede
til at komme helt ind til Gud og fyldes med hans
Glæde og Fred. Det véd ethvert alvorligt Menneske.
Men det er en af Livets tunge og smertelige Erfaringer,
at vi kan ikke selv ryste det af os, hvor gerne vi.
end vilde ; for det er ikke noget, der ligger uden paa
som et løst Lag, der ikke har noget med vor Per
sonlighed at gøre, men det er sammenfiltret med vor
Personlighed til de inderste Rødder. Det har Tag i
vor Vilje, vor Følelse, vor Fantasi, kort sagt i alt hvad
vor Personlighed giver sig Udtryk i. Men har vi mær
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ket det, saa forstaar vi ogsaa, at vi trænger til Sam
fund med en personlig og levende Magt, der kan
komme vor Skrøbelighed til Hjælp og „lyse op og
rense ud til vi staar for Lysets Gud i snehvide Klæder“.
Vi trænger til, at Hellig Aanden skal øve sin lønlige
Gerning i vort Indre, skal fjærne alt det, som ikke
hører hjemme hos Gud, og styrke og oprejse alt det
gode til en fuldkommen og evig Sejr. Og hvis vi
ikke turde have den Forvisning, al Guds gode Aand
har begyndt denne rensende og livsfornyende Gerning
i vort Indre, saa vilde hverken den første eller den
anden Trosartikel kunne yde os noget Fodfæste, thi
saa vilde det jo dog ende med, at Guds Faders Kær
lighed ikke kunne naa os, og Sønnens Sejr ikke komme
os til Gode.
Saaledes kan vi forstaa, at vi ikke kan undvære
noget af de tre store Navne hvori vi er døbte. Tager
vi ét af dem bort, saa synker hele Grundlaget under
os. Vi trænger til noget, som vi kan stole paa og
søge Tilflugt i overfor den usikre Fremtid. Og det
faar vi naar vi døbes i Navnet: Gud Fader den al
mægtige, Himlens og Jordens Skaber; saa faar vi Lov
til at tro paa, at der er en almægtig og kærlig Haand,
der styrer vort Livs Veje til Gavn og Velsignelse for
os. Og vi trænger til et Haab, der ikke slukkes men
staar sin Prøve, naar alle andre Forhaabninger brister,
et Haab, der kan lyse for os gennem Dødens Mørke.
Og det faar vi, naar vi kommer i Samfund med ham,
der selv er gaaet ud af den store Strid med Sejrs
kransen om sin Pande; saa kommer det Haab til at
lyse ogsaa over os, at vi gennem Død og Opstandelse
skal naa ind til Livets fulde Herlighed. Og vi trænger
til Samfund med en Magt, der kan gennemgløde os
og luttre os for den Synd og Egenkærlighed, som vi
af Naturen er belastet med, og faa de ædle og ægte
Hjerteskud til at gro og udfolde sig. Og det er det,
der sker, naar vi i Daaben kommer i Livsforbindelse
med den Kærligheds og Sandheds Aand, der kan varme
os ved dybest Hjerterod og føre os fremad i den Kær
lighed, der ikke søger sit eget.
At døbes til Samfund med Faderen og Sønnen og
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Aanden, det er det samme som at komme ind i dem
evige Strøm, der udgaar fra Gud og fører hjem til
ham igen. Og det, som det gælder om for os, er ikke
dette, om vi med vor kortrækkende Forstand kan ud
granske den Hemmelighed, hvordan Gud kan være
én og dog spaltet i tre; men det vi skal samle os om
og øve os i fra Dag til Dag saa godt og ærligt, vi kan
det, det er at leve i den Pagt, som den treenige Gud
har oprettet med os. Saa skal vi ogsaa erfare, at dér
finder vi det Fodfæste, som vi trænger til; der vokser
den Fred, som overgaar al F'orstand og den Glæde
som ingen kan tage fra os.
H. C. Christensen.
Vinding Præstegaard.

Fru Karoline Brummer.
'T'IL Elevmødet i Sommer gik en af de unge Piger
* først til „Lille-Vraa“s Dør, for at hilse paa gamle
Fru Brummer og forære hende en Skammel, hun
havde vævet til hende, men der var laaset og lukket.
Huset laa øde og tomt.
De fleste, som kom til Elevmødet, havde vel ellers
nok hørt, at Fru Brummer var død og ikke mere
kunde byde sit gæstfri „Velkommen“ og „kom, lige
saa tit I har Lyst“ til de unge Piger paa Højskolen
og de enkelte Karle paa Vinterskolen, der fandt Vej
hen til „Lille Vraa“.
Men som hendes lille Sønnesøn sagde: „Det er da
godt, at „Bebbe“s Hus ikke er solgt saadan, at vi ikke
kan se det“, saadan er det ogsaa godt, at Mindet om
hende længe vil „ses“ af mange, unge og gamle, som
hun — mest ved Ord og Tanker — har haft Ind
flydelse paa.
Hun vilde den 28nde September i Aar have fyldt
75, og hendes personlige Oplevelser var i store Træk:
Et lykkeligt Barndoms- og Ungdomsliv paa Tøstrup-
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Gaarden ved Grenaa hos de kærlige Forældre og i
den store livlige Sødske.ndeflok. 2—3 Aars Ophold
sidst i Tredserne i Biskop Grundvigs Hus for daglig
at læse flere Timer højt for ham og hjælpe med Bør
nenes Undervisning. En Maaneds Ophold paa Koids

Fru Karoline Brummer.

Højskole og derefter i August 18G9 Bryllup med Sogne
præsten Sofus Brummer, der var Enkemand med to
Børn. Selv fik hun den ene Søn, Ole Brummer, der
har Haandværkerskolen her ved Vinding Højskole. —
7 Aar boede de i Marie-Magdalene, kun faa Mil fra
Barndomshjemmet i Tøstrup, derefter 21 Aar i Egtved
mellem Vejle og Kolding. De sidste 15 Aar levede
hun som Enke i Vinding, de 9 af dem sammen med
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Søsteren „Moster Jane“, der ogsaa vil være godt kendt
af en hel Del af de ældre Elever.
Disse tørre Optegnelser om hendes Livsførelse, kan
bedst og kønnest udfyldes af nogle Vers af en Sang,
hendes Søster Filipine Larsen skrev til hende, da hun
fyldte 70:
„En Søster god, det var du i vor Kæde,
hvor du var med, kom altid Liv tilstede.
I Ungdoms Leg og Løjer du ofte førte an,
og der, hvor Talen strømmed, var du den første Mand.
Tit du dog løftede dit Øje,
længselsfuld op imod det Høje
stirred du.

Da kom den Mand til vore tørre Egne,
fra hvem vor nye Tid vi bedst kan regne.
Men Fædrelandets Trængsel vor Glæde gav et Skaar,
og Hjærtet sad i Fængsel i Danmarks tunge Aar.
Da kora Bud til dig fra det fjerne,
Kaldets Røst fulgte du saa gerne,
ud du 11 øj.

Et „Gladhjeni“ *) nu du gæstede og kendte,
hvor Folkelys og Kirkeblus var tændte,
hvor Engen stod i Blommer og alle Kilder sprang,
hvor Roserne de blussed i Tale og i Sang.
Favnen fuld bragte du tilbage,
Ord og Sang, Roser uden Mage
bragte du.
Det bedste var dog end for dig tilbage,
da han dig fa-sted, som paa Helligdage
saa frit og rundt forkyndte det glade Julebud,
den folkelige Hyrde, den Tjener tro for Gud.
Trygt I to lagde Hænder sammen,
Herren god gav sit Ja og Amen
til jer Pagt.
Den kære Præstegaard mod Vestenvinde,
hvem husker ej, hvor godt der var derinde,
hvor Præsten og hans Kvinde og „Moster Jane“ sad,
og alle tæt sig flokked om saadant Kløverblad.
Der fik Ly baade ung og gammel,
allermest smaa paa Bænk og Skammel,
mest de smaa.
•) Grundtvigs Hjem.
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Ja, der var godt at komme i den gamle hyggelige
Præstegaard, og der var trygt og livligt at være for
Husets Hjælpere, som ogsaa gerne blev der i en Aarrække, en af Karlene var der endog i 17 Aar. Der
hørte temmelig stor Bedrift til og alt gik paa gam
meldags Maade, saa der var meget Arbejde Aaret rundt,
men det gik roligt og regelmæssigt.
Hjemmebrygget 01, hjemmebagt Brød, det grove
som det fine, hjem lavet Smør og Ost sattes altid paa
Bordet, men de to Søstre, Præstekonen og „Moster
Jane“ var fra Barndomshjemmet vant til at tage fat
og staa tidligt op. Paa Tøstrup-Gaarden skulde Stuen
gøres i Stand om Aftenen, saa den var parat til, at
Moderen ved 4 Tiden kunde sætte sig ned ved sin
Rok, mens Døtrene samtidig tog fat i Køkken, Mejeri
osv. Saadan begyndte de ogsaa i god Tid om Mor
genen i Præstegaarden, og mens „Moster Jane“ passede
Davregryden og Pigerne malkede, gik Præstefruen i
Mælkestuen, skummede Fløden og æltede det fine
Smør, der skulde sendes til Vejle, og hvoraf hun, hvis
det fik Topnotering — og det fik det saa godt som
altid — selv maatte beholde de 14 Øre af hvert Pund.
— Derefter skulde hun gerne en Tur ud i Staldene
at se til Dyrene og faa sig en Passiar med Folkene
om Sagerne, for hun var ikke for ingenting gammel
Landmandsdatter.
Hun underviste længeselv Datteren og Sønnen og af og
til et fremmed Barn med, havde i adskillige Aar SySkole for en stor Flok Pigebørn og i mange Vintre
ugentlige Højtlæsninger for en hel Del af Sognets unge
Piger og Karle. Naar man saa tænker paa de mange
syge, hun saa til og den baade inden- og udensogns
udstrakte Gæstfrihed i Præstegaarden, saa kan man
forstaa, det blev tomt og fattigt for hende, da hendes
Mand døde, og hun og „Moster Jane“ maatte flytte
fra det trygge, gode paa alle Maader fyldige Hjem til
de smaa Stuer i Vinding. I den første Tid klagede
hun ogsaa tit: „der er ingen, der spørger efter mig“,
— „der er ingen, der kommer til mig“. — Dette blev
dog snart anderledes. Da hun havde rettet sig lidt
efter Sorgen, fandt hun ogsaa her syge og bedrøvede.
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hun kunde sige et godt og trøstende Ord til. Slægt
og Venner fandt snart Vejen til Vinding, ogsaa fra
Egtved kom de, men først og fremmest blev hun op
livet af Højskolen, af Morgen og Aftensangen sammen
med den store Ungdomsflok, og af den lille Børne
skole, hun allerede den første Sommer begyndte med
tre smaa Piger, der senere har været Elever paa Vin
ding Højskole : Marie Ravn, Petra Davidsen og Asta
Brummer. Marie Ravns gamle Bedstefader gav Skolen
det Lov: „I andre Skoler lærer de baade ondt og godt,
men her lærer de kun godt“. Skolearbejdet fortsatte
hun til det sidste, og den dejlige, store Vintergække
krans paa hendes Kiste fra Skolebørnene takkede kønt
for denne hendes kære Virksomhed, naar der paa
den stod :
„Paa Fru Brummers Grav skal staa
Tak og tusind Blomster smaa“.

Ja Blomster holdt hun altid meget af, og alle, som
har besøgt Lille-Vraa, vil huske hendes lille kønne,
blomsterfyldte Have, som hun saa gerne syslede i.
„Roserne kan varme en helt ind i Sjælen“, læste jeg
nylig i et gammelt Ungdomsbrev fra hende, og det
var hende en stor Sorg den sidste Vinter, at den haarde
Frost tog de fleste af hendes kære Stueplanter.
Mens jeg har skrevet dette lille Mindeord, er en
lille Sang, hun og hendes Søstre meget sang i min
Barndom, kommen til at staa saa levende for mig.
Det er den, der begynder saadan :
„Udi de dybe Dale for Norden under 0,
der vippede to Duer alt udi Jordefrø,
den ene var violenblaa, den anden hvid som Sne,
det var de aller dejligste, som nogen kunde se.
Den ene hedder Ordet og Sangens Magt den blaa,
naar ud de flyve sammen, de Hjærterne kan nah“.

Ja, de to : Ordet og Sangen blev ved at have hendes
varme Kærlighed Livet igennem, det vil alle, som har
kendt hende, kunne vidne; derfor blev altid Kirken,
Højskolen og den fri Børneskole, hvor Ord og Sang
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har første Plads, saa meget for hende, og selv vilde
hun saa gerne i Samtale og Sang kalde det bedste
frem, naar de unge og Børnene kom til hende og
gjorde hende glad ved at komme. Hun var heller ikke
rigtig tilfreds, naar hun havde været bedt ud eller
selv haft Gæster, og der saa ikke var fremført noget
paa den Maade, og hun kunde sige inden et Gæste
bud hos sig selv eller os andre: „Ja, Mad kan vi nok
skaffe, men har vi noget andet at beværte med?“ —•
Mange af vore bedste Sange kom jo frem i hendes
Ungdom og blev begejstret modtaget af hende og
og hendes Sødskende. Der blev sagt om dem, at de
havde ikke ret gode Stemmer, men der var ikke
mange, der havde benyttet deres saa godt. Hvor har
de ogsaa med ivrig Varme sunget mange Sange ind
i andre og alle de dejlige bibelske og historiske Sange,
vi har, har hun for Alvor brugt. De smaa Sønne
sønner bad ogsaa, da hun havde begyndt at fortælle
for dem: „Syng en Historie for os, Bebbel“ — Med
dem læste hun endnu to Dage før sin Død, og ingen
havde tænkt, den var saa nær. Den 15. Marts efter
kun en Dags Sengeleje sov hun mildt og umærkelig
hen ud paa Morgenstunden, saa man kunde godt sige,
hun blev sparet for at „se Døden“, den hun, livfuld
som hun altid var, tit havde gruet for.
Kunstmaler Agersnap malede, da hun boede her i
Vinding By, en Altertavle: „Kvinderne ved Graven
Paaskemorgen “. Han siger, han ved den ældre Skik
kelse har tænkt paa hende. De to yngre bliver sna
rest „forfærdede“, men hun staar med foldede Hæn
der i tillidsfuld, glad, taknemlig Tro. Saadan var
hendes Gudsforhold. Hun var af Naturen ængstelig
og urolig, havde i de senere Aar ogsaa mange Bekym
ringer og Sorger, men gennem og mod alt søgte og fandt
hun altid sin daglige Trøst og Hjælp „i det Høje“.
Elisabeth Brummer.
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Vinding højskole 1911—12.
Først en tak til de gamle elever, for den trofasthed
i viser Vinding højskole, og en tak fordi i bliver
stående i foreningen og derved danner en fast kreds
om skolen. Særlig må jeg dog mindes elevmødet, der
var så godt besøgt, al de 2/g af eleverne fra min tid
var med til festen. Der var også mødt en hel del af
de ældre årgange, og det vilde glæde os meget, hvis

DET NVE VESTERHÜS

Fot. H. Albjerg

deres antal vilde øges ved den årlige festdag her på
skolen. Hvad selve skolen vedkommer, er der også
denne gang et og andet nyt at meddele. Først i det
ny år døde gamle fru Brummer ganske stille en tidlig
morgenstund. Hun elskede ungdommen og var afholdt
af den igen. Vinding højskole har hende meget at
takke for. Kort efter hendes død, skrev jeg et minde
ord om hende i „Vejle Amts Folkeblad“ og „Højskole
bladet“. Her i årsskriftet vil hun også blive mindet,
ligesom de to udmærkede elever Thue Nielsen og Ejner
Bundsgård, hvis tidlige død har gjort mig meget ondt.
Det var to alvorlige og håbefulde mænd, vi dér mis-
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Jede. De efterlader sig kun lyse og gode minder her
fra, og vi vil altid huske dem med tak. — I løbet af
året har flere fremmede talere ført ordet her, f. eks.
Morten Eskesen, pastor Gjørup fra Amerika, og ved
det velbesøgte efterårsmøde rigsdagsmand HanssenNørremølle, pastor Ingerslev fra Odense og seminarie
forstander Byskov fra Gjedved.
I april måned købte jeg det jordstykke nord for
skolen af gårdejer Hårgård, som vi hidtil har benyt
tet til køkkenhave. Ligeledes købte jeg en strimmel
jord langs skolens vestlige skæl af Kr. Iversen,¡Vinding.
Disse to stykker jord udgør tilsammen en halv tønde
land. Endelig købte jeg den mark, der ligger syd for
skolen. Her er 4^2 td. land. I den anledning måtte
vi bygge i efterårsmånederne. De gamle udhuse imod
vest blev revet ned, og her står nu et nyt hus, der
syner i landskabet, og som har gjort gården lys og
mere rummelig. Huset er meget smukt og tækket med
røde tegl. Det er næsten 40 alen langt og 15 alen
bredt. Den sydlige halvdel af huset har forneden kul
rum, bryggers, baderum og 3 værelser: karlekammer,
rullestue og 1 ekstra værelse, som f. eks. ogsaa kan be
nyttes i sygdomstilfælde. Ovenpå er der indrettet 6
tomandskamre. Nu har vi over 20 små kamre, så
elevernes krav til små værelser kan nu let tilfreds
stilles. Resten af den ny bygning er indrettet til avls
væsen. Lige før eleverne kom, holdt vi for anden gang
rejsegilde her på skolen og samtidig for første gang
høstgilde. Jeg håber nu, at jord og hus må være med
til at hjælpe og støtte højskolen og dens arbejde, så
vi må få glæde og velsignelse af begge dele.
Vinteren 1911—12 var her 63 elever fordelt således:
Sønner af gårdmænd
46
„
„ husmænd
7
„
„ håndværkere
4
„
„ arbejdsmænd
2
„
„ lærere
2
„
„ uddelere
1
„
„ vejmænd
1

ialt 63
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Fordelt efter amter: Vejle amt 28, Ribe 7, Svend
borg 6, Ringkøbing 6, Odense 2, Viborg 2, Haderslev
2, Sønderborg 2, Randers, Ålborg, Thisted, Århus,
Frederiksborg, Hjørring, Skanderborg og Åbenrå am
ter hver 1.
Tre havde været på højskolerne : Vinding, Kvissel
og Vallø.
På efterskoler: Ringe 4, oHejls 3, Skibelund 2, VesterVedstedt, Bramminge 1, Ågård 1, Askov sløjdskole 1
og Vejen realskole 1.
Sommeren 1912 var her 47 elever fordelt således:
Døtre
„
„
„
„
„
„
„

af gårdmænd
28
„ husmænd
10
„ lærere
3
„ håndværkere
2
„ uddelere
1
„ arbejdsmænd
1
„ købmænd
1
„ forpagtere
1
ialt 47

Fordelt efter amter: Vejle amt 10, Ringkøbing 10,
Svendborg 7, Odense 4, Randers 3, Ribe 3, Skander
borg 2, Ålborg 2, Thisted 2, Maribo 2, Præstø og Sorøamter hver 1. To havde været på højskolerne Askov
og Sofienberg, 1 på Hoven lærerindeskole, 1 på Bor
ris landbrugsskole og 2 på efterskolerne Hjemly og
Sønder-Nærå.
P. Andresen.

EN 6. Juli 1912 havde vi et besøg af unge sønder
jyder her på skolen; ved denne lejlighed blev
D
følgende Sang afsungen:

¿7 1 elkommen, I landsmænd kære!
i midsommers strålende pragt; —
velkommen, velkommen I være,
vor trofaste grænsevagt!
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Velmødt fra landet dernede,
som altid fra fjærneste old
for Dannemarks lykke var rede
at skyde det stærkeste skjold.

Det land med de tusind minder
om kampe — sejer og nød,
som sagaen gennemspinder,
som tænder vort hjærte i glød.

Der var det i henfarne dage
på øen i Ejderens vand,
at Uffe, kaldet hin spage,
mod Tyskernes vold holdt stand.
Der, bænket så lavt på tue,
drak Falke den dyreste vin —
der Thyra, Dannemarks frue,
fuldbragte stordåden sin.

Der var det, hin lille pige
fandt oldtidens strålende guld —
det ældste dansk så man stige
i gyldenglans over muld.
Der bygdes den danske kirke —
så tæt ved vort søndre led
det stærkeste Dannevirke
da rejstes ved Stiens bred.

Der klinger fra heltegrave
hin mindets manende røst,
hvis dybe klang i vor have
end skænker os håb og trøst.
Ja, tusind af
er knyttet til
gid de, mens
må holde vor

dyre minder
dette land -—■
tiderne rinder,
sjæl i brand,

så aldrig vi svigter i nøden —
men der, som her holder stand,
så tro vi bliver til døden
i kampen for folk og land!
Rasmus Laursen.

27

Vor gamle Ven og Kammerat fra Holdet
1908—09.
HUE NIELSEN er død
.
*
Alle vi, der kendte Thue,
T
véd jo, at hans Helbred var svagt. Sommeren
efter, at han havde været paa Vinding Højskole, havde
han Plads hos en Købmand i Snejbjerg. Det gik helt
godt for ham. Han havde Lyst til Arbejdet der. Saa
ved Nytaar 1909—10 fik han pludselig en Dag en
heftig Blodstyrtning, der kastede ham paa Sygelejet
i samfulde 3 Maaneder. Baade han selv, Lægen og
Familien tænkte, det blev Døden; men lidt efter lidt
vendte Kræfterne tilbage, saa han kom op igen. I
Efteraaret 1910 besøgte jeg ham. Da var han saa rask,
at han kunde passe Kreaturerne o. lign. ; men derud
over kunde han heller ikke meget.
At gaa saaledes, var for Thue en Plage. Han havde
stor Lyst til at virke; men saa snart han tog bedre
fat, blev han daarligere. Hans Læge raadede ham til
at lade sig operere. Dette holdt Thue ikke meget af;
men han tog dog alligevel til København og lod sig
indlægge paa Rigshospitalet under Dr. med. Professor
Faber. Der iaa han saa igen i 3 Maaneder. Thue
skriver selv derom følgende : „Professoren mener ikke,
at en Operation er nødvendig — eller kan hjælpe
mig —; men det værste er — hans Kur hjælper heller
ikke. Nu har jeg ligget her i 3 Maaneder, og jeg er
nærmest daarligere end da jeg kom her. Jeg har ikke
nær saa mange Kræfter ... At blive rask har jeg
opgivet! naar jeg bare kan blive nogenlunde, er jeg
glad.
Først mente Professoren det var Mavesaar. Nu siger
han, at Saaret temmelig sikkert har været lægt, længe
før jeg kom paa Hospitalet. Det er Nerverne, der er
gale. „Nej, Humlen er, at han véd ikke, hvad jeg
fejler“, udbryder Thue.
Den Gang var Thue forknyt. I sit Brev tager han
*) Skønt jeg allerede har skrevet lidt i Vandrebogen om Thue, har For
stander Andresen ogsaa bedt mig skrive dette, for at flere gamle Kamme
rater kunde faa Kendskab om Thues Dod.
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Afsked med mig, takker mig for godt Kammeratskab
og haaber, at vi maa mødes hisset. I et senere Brev
skrev han: „Lægen siger, at naar jeg nu kommer hjem,
skal jeg give mig til at arbejde. Min Sygdom er nem
lig af den Natur, at den en skøn Dag kan gaa over
af sig selv. Som jeg er, skal jeg nok lade være med
at arbejde. Bare jeg har Kræfter til at komme hjem“.
Han kom saa hjem igen ; men Helbredet bedredes
ikke.
Hans Læge fastholdt, at kun en Operation kunde
hjælpe. Thue svarede, at Professoren havde sagt, der
var intet at operere efter. — „Ja, det siger han, fordi
han er Mediciner; han opererer ikke, saa længe der
er Haab“. Saa rejste Thue paa Bigshospitalet igen
— denne Gang under Prof. Bovsing. I sit sidste Brev
til mig skriver han : „Nu rejser jeg saa der over igen.
Jeg er ikke glad derved; men naar det ikke bliver
bedre med mig end det er, saa er der ikke meget ved
at leve. Jeg vilde gerne lægge alt i Guds Haand ;
men det er ikke let, naar man bliver stillet lige over
for Døden, saa taarner der saa meget op om en.“. . .
Han blev saa opereret. Da jeg syntes, det varede for
længe, før jeg hørte fra faam, skrev jeg til hans Fader.
Han svarede, at Thue var død efter Operationen i
Januar 1912. Hans Lig kom hjem og ligger begravet
paa Snejbjerg Kirkegaard.
Jeg tror, at Thue døde en god Død i Troen paa
sin himmelske Faders og Frelsers store Kærlighed og
Naade. . . Alle vi, der kendte ham, vil mindes ham
som den gode Kammerat og altid holde hans Minde
i Ære.
Skærup, den 22. Septbr. 1912.
Thomas Thomsen.
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Ejner Bundsgaard,
født den 27. September 1886, død den 18. Juli 1912.
ØRSTE Gang, jeg rigtig kom til at tale med — og;
F
derved kende noget til — Ejner Bundsgaard, var
paa en Spadseretur, vi en sludfuld Søndagaften ind

mod Jul, sammen med flere Kammerater foretog fra
Vejle til Vinding Højskole. Vi havde gaaet i længere
Tid og talt lidt om løst og fast. Da vi var naaet op
i Nærheden af den lille Skov til venstre for Lande
vejen mellem Vejle og Vinding, begyndte en af Sel
skabet at nynne paa Sangen: „I Sommersol og Blæst“,
vi stemte straks i med allesammen og glemte rent
baade det daarlige Vejr og lidt strenge Føre. Da
Sangen var sunget, kom Ejner og jeg til at tale
sammen, først om den Sang, der var blevet sunget,
og derefter om Sangens Magt og Betydning. Jeg kan
ikke huske vor Samtale i sin Helhed, saa jeg kan
referere den ordret, men jeg husker, at han i Sam
talens Løb udbrød: „Jeg synger, selv om min Stemme
ikke er saa smuk, jeg synger alligevel, fordi det saa
ligesom lysner for mig, løfter mig, og jeg vil synge
endnu mere herefter. Naar jeg kommer hjem til Som
mer, saa skal jeg ordentlig tage fat, og saa vil jeg
synge ved mit Arbejde i Marken, i den dejlige frie
Natur. Vi synger i Grunden alt for lidt, vi har jo
dog Masser af skønne Sange“.
Siden talte jeg ofte med Ejner, og jeg opdagede
efterhaanden, at han i mange af Livets store Spørgsmaal var naaet videre end de fleste af os. Og han
var solid, ægte dansk, havde han faaet Tro paa en
Sag, saa holdt han fast ved den, og kunde lægge hele
sin Sjæl i den. Han spurgte ikke om, hvor den ene
eller den anden stod, han kunde staa, eller falde
ene. Og frem for alt var han bevist Kristen, hans
Tro var levende og stærk. Men han skiltede ikke med
den, lagde den endnu mindre til Side, eller forsøgte at
dække over den. Han var altid helt og fuldt sig selv.
Allerede den første Sommer efter at vi havde været,
paa Højskole tog Sygdommen, Betændelse i Ryghvirv
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lernes Bindevæv, fat. Da jeg talte med ham ved Elevmødet i 1910 fortalte han mig, at han i længere Tid
havde lidt af Ømhed i Ryggen, men udover dette lod
han sig ikke mærke med at han var syg. I August
blev han imidlertid nødt til at gaa til Sengs, og han
laa da i otte Uger. Hen paa Efteraaret blev han nogen
lunde rask, men der blev dog ved at holde sig nogen
Ømhed i Ryggen. Men Sygdommen tog til og i Januar
1911 maatte han lade sig indlægge paa Sygehuset i
Kolding, og fra den Tid laa han stadig i Sengen.
Han fik en Bandage paa, og laa paa Sygehuset i fjorten
Dage, saa kom han hjem, men maatte kort efter derud
igen for at faa Bandagen taget af, og blev saa der
ude til hen paa Foraaret. Saa kom han hjem at ligge.
Sommeren gik rigtig godt for ham. Han var som
Regel i godt Humør, og hans Tale drejede sig altid
om alt hvad han skulde udføre naar han blev rask.
Han havde ikke tabt Modet, trods Sygdommen, og
han interesserede sig levende for alt omkring i Livet.
Og han brugte sin Arbejdsevne saa godt han kunde.
Han begyndte saaledes paa at skrive sin Slægtshistorie,
og fik, efter hvad jeg senere har hørt, gjort ikke saa
lille et Stykke Arbejde dér. Men i Efteraaret tog Syg
dommen fat med fornyet Styrke, og i December Maaned maatte han atter paa Sygehuset, denne Gang for
at underkaste sig en Operation. Denne forløb heldig,
men Feberen holdt sig stadig. I Januar 1912 kom
han hjem igen, og laa hjemme et Par Maaneder, men
i den Tid led han meget. Men blot han havde det
nogenlunde, var han ved godt Humør. Og han havde
stadig en levende Interesse for alt hvad der foregik
omkring ham i Hjemmet og i det offentlige Liv. I
Marts maatte han til Kolding igen for atter at under
kaste sig en Operation. Da kneb det for ham at komme
fra Hjemmet. Efter denne Operation gik det stadig
ned ad Bakke, og han selv og hans Familie var klar
over, at det gik mod Døden. Men, har hans Broder
fortalt mig, vi hørte ham aldrig klage. Ofte var det
dog strengt for ham, naar han mærkede, hvordan
Kræfterne lidt efter lidt svandt bort, og det maa jo
ogsaa være strengt at skulle dø, naar man har Lyst
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til Livet, til at tage en Gerning op, og det havde
Ejner trods sin svære Sygdom. Den 18. Juli døde
han stille og rolig, efter at have ligget stille hen en
Dag. Hans Nærmeste var samlet om ham i hans Døds
stund, men han mærkede dem ikke.
Før i Tiden kunde Ejnar til Tider være meget mørkseende og tungsindig, men efter at han havde været
paa Højskole, var det mørke og tunge som blæst bort.
Han havde der lært at kende Livets Poesi, den store
Magt som formaar at kaste Glans over de mange Hver
dagsting og Begivenheder som omgiver os. Men det
som gjorde ham stærk til at bære sine Lidelser med
Taalmod, var dog først og fremmest hans levende og
stærke Tro paa Gud. Han lærte under sin lange svære
Sygdom at lægge alt i Guds Haand, sikker paa, at
han nok skulde gøre det bedste for ham. Hans Tro
blev prøvet, den bestod Prøven, den bar ham hjem.
Jelling Mejeri, November 1912.
Hans Vogensen.
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ivet rummer Cykke, Civet rummer Savn,
Cykkken Civet smykker — Savnet tit gø Øavn.
Medgang, modgang skifter saa underlig omkring,
aldrig nogen rigtig blev klog paa de Cing.
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man ej selv bestemmer, hvordan det skal gaa,
bvad sig i Ciden gemmer, man kan kun gætte paa.
Raabet om det bedste dog alle vi bar
— skønt Civet til og ofte en Skuffelse var,
ßvad godt vi opleved, vi mindes saa tit,
og gode minder, ved vi, gør Sindet saa blidt.
Dor fortid saa ofte som i Cynblink vi ser —
men fremtiden drager saa meget des mer.

idealerne, vi satte i Ungdommens Uaar,
tit synes os saa matte, naar engang vi dem naar.
Skylden deri belst bos sig selv man søge maa,
vi næsten altid satte idealerne for smaa.

6n venlig Riisen bermed jeg sender afsted
til Skolens „fa’r og mo’r“ — Rasmus Caursen med —
til alle Kammerater fra Uint’ren 19—10
— et „Ceve“ for Uinding vi alle stemmer i.
Dørresundby, i november 1912

fl. P. Dielsen.
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Meddelelser om eleverne.
Efterfølgende optegnelser er, hvad vi i årets løb
har fået fat på. Man ser, hvilke forandringer der er
sket med en del af kammeraterne; og selv om der
i fortegnelsen mangler enkelte navne, frembyder den
lange liste alligevel megen interesse. Det førstnævnte
navn er Vindingelev.
Chr. A. Bundsgård har overtaget fødegården „Tofte
gård“, Gjesten, Lunderskov st.
Maren Bertelsen g. m. gårdejer Thygesen, Grumstrup,
Bramminge St.
Anna Munk, g. m. gårdejer Aksel Frederiksen, Skærup,
begge Vindingelever.
o
Anna Christiansen, g. m. gårdejer Otto Schelde, Agård,
Kolding, begge Vindingelever.
Mette Bertelsen, g. m. gårdejer Laugesen, Bjerndrup,
Gørding.
Kirstine Nielsen, g. m. gårdejer Frandsen, Lilfrost,
Bredsten.
Anna Bjerritsgård g. m. gårdejer Espersen, Søskov,
Bredsten.
Petra Petersen, g. m. gårdejer A. F. Stähr, Feldballe,
Rønne.
Olga Bertelsen, g. m. gårdejer Hans Koed, Mosevrågård,
Alminde st.
Jørgine Søndergård, g. m. gårdejer Thisgård Thomsen,
Vrads.
Gertrud Hovgård, g. og bor ved Daugård st.
P. L.o Petersen, g. m. Anna Ilium. Uddeler i Vester
Aby brugsforening, Pejrup st.
Kr. Svenningsen, g. og købt Ejendom ved Skive.
Joh. Svenningsen, g. og har oprettettet en vognmands
forretning.
Johannes Groth, g. og har købt gård i Vindelev.
Niels P. Lindegaard, g. paa gården „Højsletten“, Ga
verslund, Børkop.
Maren Pedersen, Grejsdalen, g. m. en gårdejer i Tirs
lund, Brørup.
Helene Haar, g. m. en murmester i Sørup, Maribo.
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Anna Arvad, g. m. en gårdejer i Veiling.
Anna Christensen, Vinding, g. m. portør Petersen i
Vejle.
Karen Hansen, g. m. V. Brunce, uddeler i brugsfor
eningen i Pederstrup.
Johanne Jepsen, g. og bor i Stenstrup.
Anna Lygum, g. m. fabrikant Hansen ved Lunder
skov st.
Niels Skov, g. og har ejendom i Harte v. Kolding.

Kirstine Ravn, Lejrskov, opholder sig i Neapel.
Kirstine Petersen, Korkendrup, opholder sig i London.
P. Andresen.
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Oversigt
over Regnskabet for Vinding Højskoles Elevforening
fra den 1. Juni 1911 til den 31. Maj 1912.
INDTÆGTER
Kassebeholdning fra forrige Aar. ... 76 Kr.
Medlemsbidrag.......................................... 397 Indvundne Renter....................................
1 Indgaaede Restancer................................
2 Restancer.........................................
6 Balance . . 483 Kr.

Formue: 3 Clichéer................................

02 0.
25 38 50 25 40 0.

15 Kr. 50 0.

UDGIFTER
Understøttelser til 9 Elever................... 245 Kr. 00 0.
Trykning af Aarsskriftet....................... 100 - 00 2 Clichéer................................................... 10
- 50 Postopkrævninger.......................................
5
- 50 En Krans til Fru Brummers Baare . . 10
- 00 41 returnerede Opkrævninger.............
7
- 79 Kundgørelser............................................. 16
- 10 Porto, Papir m. m....................................
16
- 59
411 - 48 .Restancer................................................
6
- 25 417 - 73 Kassebeholdning............................ ■ ■ ■ 65 - 67 Balance . . 483 Kr. 40 0.
Mejeriet „Toft“ pr. Hørsholm, den 6. Juni 1912.
Hans Vogensen.
p. t. Formand og Kasserer.

Regnskabet gennemgaaet og fundet rigtigt.
Vinding Højskole, den 9. Juni 1912.
Rasmus Laursen,
Revisor.
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Aarsberetning.
^ARET er forløbt meget roligt. Foreningen har haft
god Tilgang af nye Medlemmer, vi er nu stærk
paa Vej op mod det første halve Tusind.
Elevmødet, der i Aar holdtes den 9. Juni var meget
stærkere besøgt end de foregaaende Aar. Ved dette
havde vi den Glæde at se imellem os Skolens først
indmeldte Elev fra 1867, Partikulier Niels Clausen,
Mølholm.
Foreningens Generalforsamling afholdtes om Efter
middagen ved Totiden. Regnskabet fremlagdes og
godkendtes. De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer, Maren
Pedersen, Aksel Frederiksen og Hans Vogensen, gen
valgtes. Som Revisor i Stedet for Otto Schelde, der
fratraadte efter Tur, valgtes Lærer Helmer Hansen,
Haarup. Ved Bestyrelsens konstituerende Møde gen
valgtes Hans Vogensen som Formand og Kasserer.
Hans Vogensen.

Tak allesammen- for det svundne Aar, — særlig
Tak til Bidragyderne til vort Aarsskrift.

Glædelig Jul og et godt Nytaar!
P. B. V.
Hans Vogensen.

Medlemsliste for 1912—13.
Æresmedlem :
Enkefru Signe Nielsen, Møllegade 34, Thisted.

A Holdet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

Lærer Helmer Hansen, Haarup, Brædstrup
Jens Sørensen, Aagaard, Kolding
Marie Gormsen, J. P. Østergaard, Ejsing Vinderup
Dorthea Madsen, Holmegaard, Kauslunde
Inger Marie Steffensen, Gjøttrup, Fjerritslev
Maria Madsen, Eoldegade, Vejle
Kristian Pagh, Højrup, Taulov
Kristian Lauridsen, St. Thorlund, N. Snede
Kristian Ingvar Hansen, Starup, Varde
Sine Rønning, Horsted, Vejle
Marie Kristensen, Børkop Mark, Børkop
Ejnar Bertelsen, Vinding, Vejle
Niels Dejgaard Nielsen, Højmark Brugsforening, Lem
Sørine Bertelsen, Uldum
Kristiane Pedersen, Vorgod, Herning
Anna Hansen, Aalebæk, Bramminge
Otto Buhl, Vindelev, Jelling
Marius Andersen, Haldrup
Jens Peter Jeppesen, Staun, Sebbersund
Søren Buhl, Rugsted, Vejle
Metha Varming, Dalsgaard, Ringenæs, Slesvig
Kathrine Biel, Jægerup, Vojens, Slesvig
Claus Clausen, Hagenbjerg, Als, Slesvig

Sommerholdet 1903.
24 Charlotte Kristoffersen, Nebel, Tvingstrup
25 Kristine Thomsen, Meldrup, Horsens
26 Nanna Jensen, Taalmodighedsgaarden, Humble, Lange
land

38

Vinterholdet 1903—04.
27 Karl Kolind, Bugtrup, Kolind
28 Konrad Jensen, Pjedsted
29 Peder Pedersen, Hessum, Otterup

Sommerholdet 1904.
30 Karen Kristensen, Molbo, Dømmestrup, Fangel
31 Laura Hansen, Mads Hansen, Holmegaard, Føns, Nr. Aaby
32 Marie Jensen, Lendrupsgade 5, Horsens

Vinterholdet 1904—05.
33
34
35
36
.37
38
39
40

Jens Nielsen, Haldrup Overmark, Haldrup
Emanuel Nielsen, Ringgive, Vejle
Martin Risager, Hindskov, Thyregod, Jelling
Regner Kjærulf, Jelling
Murer Peder Pedersen, Pjedsted Pjedsted St.
Murer Jens Peder Petersen, Pjedsted
Husejer, Mads Rygaard, Maria Magdalene, Ryomgaard
Jens Jacobsen, Montanagade 33, Aarhus

Sommerholdet 1905.
41 Maria Andersen, Skovbølling, Pjedsted
42 Rigmor Bertelsen, Horsens

Vinterholdet 1905—06.
43
44
45
46
47

Peder Skousen, St. Veiling, Viuf
Karl Olesen, Kærbølling, Vejle
Frederik Damgaard, Onsted, Odder
Gorm Gormsen, Føns, Nr. Aaby
Jens Jørgensen, Skovlund, Vodskov

48
49
50
51
52

Cecilie Larsen, Søkilde, Laven
Anna Petersen f. Kristensen, Stormgade 8 St., Vejle
Maren Kyed, Hvejsel, Jelling
Mette Nielsen, N. K. Skovsen, Ildved, Jelling
Anna Larsen, Abelonelund, Middelfart

53
54
55
56
57

Alfred Andersen, Grejs, Vejle
Hans Lomholdt, Kongsted, Fredericia
Jeppe Bøgh, Ødsted, Vejle
Murer Anders P. Andersen, Haldrup
Morten Mortensen, Bøgvad, Egtved

Sommerholdet 1906.

Vinterholdet 1906—07.

39
58
59
60
61
62

Marius Carlsen, Ollerup, Vejle
Peder Thomsen, Meldrup, Horsens
Smed N. Nielsen, Egestræde, St. Hedinge
Kristian Nielsen, Vandel
Valdemar Eg, Kantoft, Kibæk

63
64
65
66
67
68
69

Maren Laursen, Astrup, Thorsø
Agnes Nielsen, Smed Lars Peter Andersen, Kerteminde
Kathinka Clausen, Gangsted Mejeri, Hovedgaard
Marie Olsen, Ny Klostergaard, Fjaltring, Ramme
Maria Balle, Sdr. Omme Skole, Tarm
Charlotte Henriksen, Haldrup
Petra Larsen, Egtved

Sommerholdet 1907.

Vinterholdet 1907—08.
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

Hans Juhl, Bindeballe, Vejle
Anders Joh. Sørensen, Kold., Kolind
Henrik Iversen, Stubdrup, Vejle
Murer Niels Rasmussen, Gødsbøl, Uhe, Vejle
Søren Klausen Sørensen, Dons, Kolding
Murer Claus Nielsen, 0. Tarp, Strelluf, Ølgod
Peter Tolstrup, Løgten St.
Marinus Bertramsen, St. Louis Park R. 1. Henneqin.
C. O. Minn., U. S. A.
Aksel Frederiksen, Skærup Skov, Børkop
Ejnar Andersen, Kollemorten Brugsforening, Jelling
N. P. Müller, Røglandseg, Vamdrup
Holger Oddershede, Søgaard, Bredsten, Vejle
Chr. Hauge, Hvejsel, Jelling

Sommerholdet 1908.
83
84
85
86
87
88
89
90

Anna Vilstrup, Tørskind, Lihmskov
Johanne Jensen, Bisgaardsgade 6, Thisted
Alma Nielsen, Fredelund, Barril
Dora Asmussen, Sandager, Ringenæs Slesvig
Maren Pedersen, Horne Vesterballe, Faaborg
Kirstine Schmidt, Randbøldal, Vejle
Maria Sten, Dauding, Bredstrup
Karen Jensen, Kærbølling, Vejle

Vinterholdet 1908—09.
91
92
93
94
95

Jens Peter Jensen, Faarbæk, Skive
Niels Larsen, Aidt, Thorsø
Kristian Bloch, Sønderbøl Oxbøl
Niels Vestergaard, Vinding, Holstebro
Thomas Thomsen, Skærup, Børkop

40
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Ill
112
113

Jørgen Jensen, Rands, Børkop
Søren Sørensen, Ravning, Vejle
Alfred Jensen, Varregaard, Veerst, Lunderskov
Jonas Jonsen, Søskov, Bredsten, Vejle
K. A. Bundsgaard, Toftegaard, Gjesten, Vejen
Jens Jensen, Trillinggaard, Hørup, Jelling
Sofus Jensen, Jens P. Jensen, Gadbjerg St.
Johannes Groth Kristensen, Vindelev, Jelling
Simon Hansen, Forsøgsstationen, Askov, Vejen
Carl Nielsen, Damgaard, Gundestrup, V. Skerninge
Carl Nielsen, Lundegaard, Stenstrup, Fyn
Knud Schultz, V. Nebel, Kolding
Lars Gregersen, Vraa, Ejstrup
Søren Skousen, Klattrup, Børkop
Lars Chr. Larsen, Kirstine Larsen, Listed St.
Alfred Akselsen, Lendum, Sindal
Hans Kr. Hansen, Niels Hansen, Gandrup St.
Niels Miller, Borup, Knebel

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Helene Ludvigsen, Avnbøl, Ullerup, Slesvig
Anna Larsen, Knolde, Skallerup, Hjørring
Marie Nielsen, Tornbjerg, Helgenæs, Knebel
Agnes Mathilde Kristiansen, Vrenderup, Faaborg, Varde
Johanne Rasmussen, Lydinge, Espe
Elna Hou, Gmd. Lars Nielsen, Højrup, Fyn
Helene Nielsen, J. P. Christensen, Ühe Mark, Farre, Vejle
Anna Hansen, Chr. Hansen, Bindeballe St., Vejle
Mathilde Jensen, Rasmus Jensen, Øxendrup St.
Kirstine Ravn, Nørager, Lunderskov
Kirstine Hansen, Gmd. C. Hansen, Sallingelunde, Højrup
Marie Justesen, Ullits, Gedsted
Marie Dallgaard, Fasterlund, Skjern
Kathrine Pedersen, Ullits, Gedsted
Anna Nielsen, Maglegaard, Søborg, København L.
Thyra Nielsen, Stødau, Knebel
Bertha Lykke, Lindegade 5, Kolding
Sofie Lykke, Lindegade 5 Kolding
Laura Jensen, f. Jessen, H. Jensen, Viuf St.
Helene Haar, Havelykke, Bandholm
Anna Bjerritsgaard Thomsen, Søskov, Bredsten, Vejle
Cecilie Andersen, f. Nielsen, Kollemorten Brugsforening,
Jelling
Jørgine Frederiksen, Hillerslev, Højerup
Ida Jørgensen, Aagaard Højskole, Kolding
Johanne Jeppesen, Inspektør, Bachmann, Stationsvej,
Svendborg
Marie Mikkelsen, Jerlev, Vejle
Esther Krog, Anholt, Vamdrup
Margrethe Hansen, Villa Landlyst, Nyborg

Sommerholdet 1909.

136
137
138

139
140
141

41
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Emma Jensen, Ryslinge
Ulrikke Bertelsen, Bodsbøl, Ballum, Slesvig
Ingeborg Jensen, Veerst, Lunderskov
Petra Davidsen, Vinding, Vejle
Kirstine Frandsen f. Nielsen, Lilfrost, Bredsten, Vejle
Gertrud Hovgaard, Sellerup, Børkop
Maren Rasmussen, f. Pedersen, Tirslund, Holsted
Petra Stæhr f. Petersen, Fældballe, Rønde
Thora Andersen, Lørup Hede, Ryslinge
Kirsten Marie Møller, Faarup St.
Jørgine Troelsen, Branduhre, Brande

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Lorenis Petersen, Nyhavegaard, Kværndrup St.
Hans Vogensen, 0. Thorsted, Egtved
Marius Nielsen, Rasmus Nielsen, Aastrup, Pejrup
Peter Mortensen, Tærsbølgaard, Veerst, Lunderskov
Jens Koed, Gauerslund, Børkop
Jørgen H. Jørgensen, Rugstedlund, Vejle
Jacob Albrechtsen, Christiansminde, Kollerup, Jelling
Niels J. Pedersen, Brøstrup, Rødding, Slesvig
Chr. Larsen, Erritsø, Fredericia
Ludvig Hansen, Seminariet, Jelling
Hans Alexandersen, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig
Søren Nielsen, Hesselgaarden, Skelskør
Niels P. Petersen, Fruegaarden, Egerslevmagle, Skelskør
N. P. Nielsen, Bogh., Bryggeriet „Schandia“, Nørresundby
Ole Larsen, Storvorde, Storvorde St.
Peter Jørgensen, V. Ørum, Uldum St.
Poul Jensen, Brøndsted, Børkop
Jens Svenningsen, Lihme, Skive
Niels Peter Mols, Jelling Mark, Jelling
Mathias Asmussen Jæger, Smedegaard, Bramminge
Kristen E. Jensen, Nørup Kro, Vejle
Rasmus Paarup, Karlslund, Kellerup
Peder Nielsen, Aasum, Odense
Morten Pedersen, Gudsø, Taulov
Mads Schultz, Hejis, Kolding
Otto H. Schelde, Aagaard Mark, Kolding
Johannes Olsen, Føllehøjgaard, Rønde
Hans Peter Sørensen, Hedensted Mark, Hedensted St..
Jens Bech, Vesterhaugaard, Odder
Jens Klausen Nielsen, Ugelvig, Esbjerg
Anton Klejs, Besser, Samsø
Klemmen Gylling Holm, Madebjergg., Tranebjerg, Samsø
Jens Havreballe, Højrup, Taulov
Nis Poder Sørensen, Bremerholm, Lunderskov
Laurits Nielsen, Lørup Mark, Ringe
Peter Laurits Petersen, Brugsforeningen, V. Aaby,
Pejrup St.

Vinterholdet 1909—10.
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Niels Bach, 0. Hvidbjerg, Karby, Mors
Svend Anker Hansen, Nørremølle, V. Sottrup, Slesvig
Peder Borup Ovesen, Korslund, Vandborg Bonnet
Kristian Mathiesen, Bylderup, Bylderup Bov, Slesvig
Evert Evertsen, Sdr. Oiling, Hygum, Slesvig
Harald Baggesen, Stubdrup, Brønderslev
Kristian Enkelund, Dørken, Jelling
Peter Fr. Petersen, Stenderup, V. Sottrup, Sundeved,
Slesvig
197 Henrik Mumm, Almstrup, Tinglev, Slesvig
198 Søren Sørensen, Lysholt, Hoven, Tarm
199 Peder Hviid, Skærup, Børkop

189
190
191
192
193
194
195
196

Sommerholdet 1910.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Katrine Kristoffersen, Liseby, Stege, Møen
Kristine Andersen, Liseby, Stege, Møen
Mary Andersen, Bølling, Kolding
Sine Kellerup, Sinding, Silkeborg
Katrine Andersen. Vinding Højskole
Kirstine Sebits, Eskildstrup, Pederstrup St.
Augusta Nielsen, Domkirkepladsen 13, Roskilde
Margrethe Bech, Vesterhauggaard, Odder
Sara Ellemann, Lørup Mark, Rudme St.
Karen Hansen, P. Hansen, Pederstrup St.
Andrea Jensen, Søllinge Friskole, Pederstrup
Johanne Sørensen, f. Slot, S. Sørensen Lysholt, Hoven,
Tarm
Birgitte Skovbjerg, Hoven, Tarm
Kirstine Mikkelsen, Jerlev, Vejle
Maren Schmidt, Lykkesgaard, Lunderskov
Sine Hansen, Jordløse St., Fyn
Sine Andersen, Lombjerge, Ringe St.
Karen Sofie Busk, Hundstrup, V. Skerninge
Anine Mikkelsen, Skovbølling, Pjedsted
Marie Nymark, Haarslev, Aarup
Sara Jensen, Møllegaarden, Kværndrup
Marie Mikkelsen, Klatrup, Børkop
Katrine Jørgensen, Rebstrup, Støvring St.
Asta Brummer, Vinding, Vejle
Ottoline Jepsen, Bredebro, Slesvig
Karen Iversen, Ammitsbøl, Vejle
Anna Lygum, Jordrup, Kolding
Mine Jensen, Fuglsang, Egtved
Kristine Pedersen, 5 Vinery Villas Hannover Gate
London N. W.
Nikoline Køllgaard, Gnid. J. Køllgaard, Stubberup,
Q
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230 Anna Frederiksen, f. Munk, Skærup Børkop
231 Ingeborg Olesen, Lindved, Hornsyld
232 Anna Hansen, Tyrsbøl Hokkerup, Slesvig
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233 Marie Pedersen Solberg, Tjæreborg St.
234 Anna Johansen, Lidstrup, Tingsted, Falster
235 Skolebestyrerinde Frk. Marie Hansen, Vestergade 49,,
Odense

Vinterholdet 1910—11.
Peder Skovgaard, Villa Engholm, Vardevej, Vejle
Simon Simonsen, Nimtofte pr. Ryomgaard
Klaus Klausen, Høgsgaard, Haderup, Skive
Niels Peder Jensen, Nimtofte, Ryomgaard
Johannes Nielsen, Lejrskov, Lunderskov
Jørgen Jensen, Bylderup, Bylderup Bov, Slesvig
Jens Jensen, Skole Permelille, Samsø
Johannes P. A. Albjerg, Oure Mark, Oure St.
Frederik Frederiksen, Sinding, Silkeborg
Niels Nielsen, Nørreby, Bogense
Magnus Petersen, Glibstrup, Lunderskov
Mads Hansen, M. Hansens Enke, Drenderup Mark,
Vamdrup
248 P.Chr. Pedersen, Jens P. Pedersen, Farre Mark Farre St..
249 Jens German Jensen, Mejsling, Vejle
251a Mads Olesen, Kyed, Hvejsel, Jelling
251b Rasmus Juhl, Vork, Egtved
252 Anders Lindrum, Egtved
253 Nikolaj Jensen, Trunderup Bleg, Kvændrup
254 Hans Kruse, Lilballe, Alminde
255 Laurs Hviid, V. Nebel, Kolding
256 Holger Johansen, Fjeldstrup, Haderslev, Slesvig
257 Jens Jensen, Slaarupgaard, Tørring St.
258 Aage E. Stoustrup, Vesterlund, Jelling
259 Albert Hauge, Ørnhoved, Herning
260 Jens Brodersen Sørensen, Gerndrup Brørup,
261 Knud Jensen, Finderup, Ringkøbing
262 Niels Skovmand, Aale
263 Hans Johannes Hansen, Hellested, Haarlev St.
264 Kristian Rasmussen, Karl Kusk, Fjællebroen. Pejrup St.
265 Aug. Jensen, Kristian Bjerre, Brandgaard, Vejrum, Struer
266 Niels M. Skov, Stubdrup, Kolding
267 Peter Evald Rasmussen, Tækkersminde, Grenaa
268 Tømrer Jonas Thomsen, Søskov, Bredsten, Vejle
269 P. M. Hauge, Fovsing, Jelling
270 Jens Dahl, V. Ørum, Uldum
271 Gudrum Henriksen, V. Ørum, Uldum
272 M. H. Dinesen, Hjartbro, Bevtoft Slesvig
273 Peter H. Sørensen, Koisnap, St. Nustrup, Slesvig
274 Ivar Bladt, Rufas, Ullerup, Sundeved, Slesvig
275 Laurids Rasmussen, Rosenlund, Hjulby St.
276 Karl Jensen, Jens Jensen, Uhrskov, Odder
277 Julian Andersen, St. Refstrup, Gadbjerg
278 Martin Pedersen, Fruergaard, Egersle vmagle
279 Niels Peder Nielsen, Finderup, Ringkøbing
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
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280
281
282
283
284

Mejerist, Hans E. Clausen, Dybbøl Mejeri, Sundeved
Marinus Østergaard, Belle, Daugaard St.
Tømrer, Mathias M. Nielsen, Aaslrup, Holsted St.
Martin Nielsen, 0. Bøgebjerg, Skelskør
Hans Andersen, Snogbæk, V. Sottrup, Sundeved, Slesvig

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
507
308
309

Cecilie Petersen, Glibstrup, Lunderskov
Nikoline Høgsberg, Ulfborg St.
Jensine Thygesen, Lyhne, Tarm
Maren Kirkegaard, Albæk, Sædding, Skjern
Anna Olsen, Lægdsgaard, Iskast
Dorthea Enggaard, Testrup, Maarslet St.
Sigrid Rasmussen, Aastrup, Raarup
Martha Jørgensen, Raagelund, Marslev St.
Karen Jensen Krog, Hover, Muldbjerg
Helma Asmussen, Nørre Esp, Thim
Anna Arvad, Sædding, Skjern
Anina Madsen, Ravning Skov, Vejle
Maren Nielsen, Højgaard, Sødinge, Ringe
Marie Lundsgaard, Trunderup, Kværndrup
Mette Marie Ibsen, Outrup, Faaborg, Varde
Maren Hansen, Tønnæs, Nr. Aaby
Laurine Pedersen, Strandby, Haarby, Odense
Mary Nymark, Haarslev, Aarup
Karen Marie Mortensen, Gammelsogn, Ringkøbing
Frida Larsen, Glænø, Skelskør
Anna Nielsen, Jeppe Nielsen, Sdr. Højrup, Pederstrup
Andrea Nielsen, Aasbøl, Strelluf, Ølgod
Marie Poulsen, Skovby pr. Hovslund, Slesvig
Anna Jessen, Hoptrup, Slesvig
Margrethe Jørgensen, Støbbek, Tinggaard, Aabenraa,
Slesvig
Mette Jensen, Øse, Varde
Christine Madsen, Holmskov, Nordborg, Als
Thora Frederiksen, Rogenstrup, Løgstrup St.
Petra Ravn, Aagaard, V. Nebel, Kolding
Johanne Tørslev, Strandsgaard, Knebel, Mols
Jakobine Jacobsen, Egtved Skov, Egtved
Johanne Hansen, Lyhne, Tarm
Kathrine Holm,- Langemark, Tranebjerg, Samsø
Johanne Poulsen, Jyderup
Kristine Blad, Bramdrup, Kolding
Emma Rindal, Nørregade 30. I. th. København, K.
Dorthea Haargaard, Vejerslev, Thorsø

Sommerholdet 1911.

310
311
.312
313
.314
315
316
317
318
319
320
321

Vinterholdet 1912—12.
322 Murer Ole Nielsen, Odderup, Aadum, Tarm St.
323 Jens Theodor Dahl, Varmark St., Kolding
324 Alfred Therkildsen, Rovedgaard, Andst St.
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325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

N. Chr. Kildegaard, Ryslinge St.
Anders Larsen, Rynkeby, Ringe
Anders Møller, Lykkegaard, Ejby, Odense
Rasmus Andersen, Lombjerge, Ringe
Harald Rasmussen, Frederiksfeldt Nr. Søby St., Fyn
Jørgen Rasmussen. Ellinge, Ullerslev
Thorvald Buhl, Daugaardsminde, Stubdrup Jerlev Vejle
N. P. Nielsen, Bredal, Vejle
Nis Mathiasen Mortensen, Stenløse, Stenløse St.
Hans Peter Sørensen, Jelling
Marius Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig
Aksel Koed, Veigaard, Alminde, Kolding
Jens Andresen, Vinding Højskole, Vejle
Jens P. Nielsen, Ildved, Jelling
Jørg. Jørgensen, Alminde, Kolding
Kristian Udesen, Thorsted, Egtved
Peter Enevoldsen, Geesager, Løsning
Johannes Jørgensen, Balle Bredsten, Vejle
Falle Rudbech, Aarøsund, Haderslev, Slesvig
Jørgen Ravn, Teglgaard, Bække, Lunderskov
Iver Chr. Andersen, Odderbak, Jelling
Hannibal Andersen Sondergaard, Lihme, Skive
Martin Jensen, Fiskbæk Mark, Løgstrup St.
Cicilius Jensen, Finderup pr. Skjern
Kristian Kyed, H vej sel, Jelling
Iver P. Iversen, Nedergaard, Stubdrup, Vejle
Søren Rasmussen, Beder St.
Peter Pedersen, Sdr. Vilstrup, Eltang St.
Anders Andersen, Skovbølling, Pjedsted
Johannes Jensen, Foersom, Tarm
Kristen Hansen, Rugsted, Vejle
Jørgen Bech, Ullerup, Slesvig
Mads Kjærgaard Madsen, Skovgaard, Lem, Lemvig
Hans Skov, V. Gjesten, Vejen.
Aage Ravn, Gadbjerg
Anders Kjær, Stubdrup, Vejle
Jens J. Bladt, Sdr. Hostrup,'Aabenraa, Slesvig
Markus Linnet, Vejlbygaard, Fredericia
Oluf Larsen, Markskilgaard, Gadbjerg
Iver Hansen Nielsen, Thyregodlund, Jelling
Tømrer Mads Jensen Madsen, Adsbøl, Strelluf, Ølgod
Murer Jacob Kjær, Ryslinge
Tømrer Niels J. Nielsen, Treide, Fredericia
Murer Laurits Jacobsen, Bredballe, Vejle
Spangsberg Tang, Lyhne, Tarm
Kristian Bertelsen, Læborg Brugsforening, Vejen
Marinus Magnussen, Vejmand Magnussen, Mariager
Murer Marinus Chr. Hansen, Gandrup St.
Jens Veje, Lomborg, Bedsted, Thy
Tømrer N. P. Marius Nielsen, Højes-Dong Stenstrup
Ejnar Juul, Høllund, Vejle
Murer, Anton Christensen, Gravens, Kolding
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377 Tømrer Aage Brodersen, Kalvslund, Ribe
378 Murer Carl Cramer, Hostrup, Daugaard
379 Lars Arvad, Filskov, Vejle

Sommerholdet 1912.
380
381
382
383
384

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Martha Hansen, Søgaard, Rødvig St.
Maren Hansen, Brugsforeningen, Halkær St.
Maren Andersen, Kauslunde Præstegaard, Kauslunde St;
Johanne Jepsen, Treide, Fredericia
Jørgine Hilleborg Søndergaard, Hallundbæk, Ejstrup
Nr. Snede
Ane Knudsen, Tommerup, Knarreborg St.
Sofie Bille, Frejlev St.
Severine Mortensen, Stenvængegaard, Nysted St.
Sidsel Kærgaard, Skovgaard, Nr. Lem, Lemvig
Mette Jensen, Foersum, Tarm
Frandsine Jensen, Foersum, Tarm
Else Nielsen, Sdr. Næraa, Aarslev St.
Marie Vig, Glibstrup, Lyhne, Tarm
Kirstine Nedergaard, Okslund, Hoven, Tarm
Mary Klausen, Nybølle Mark, Espe St.
Mariane Jensen Krog, Hover, Muldbjerg St.
Mary Larsen, Engholm, Ryslinge St.
Nielsine Dam, Agersø, Skelskør
Olga Sørensen, Fredenshaab, Ulkjær, Vejle
Marense Thomsen, Spjarup, Egtved
Marie Lygum, Jordrup, Kolding
Petrea Jespersen, Snejbjerg, Herning
Marie E. Hansen, Diernisse Mark, Faaborg
Karen Jacobsen, Brejning, Børkop
Marie Wichmann, Bellinge, Fyn
Maren Madsen, Lille Margaard, Nr. Aaby St.
Kristence Mortimsen, Starbæk Mølle, Lyhne, Tarm
Anna Jensen, Adrs. Smed N. P. Jensen, Allerup, Thorup,
Højby
Anna Jacobsen, Kædeby, Langeland
Kirstine Christensen, Grejsdal, Vejle
Kathrine Therkelsen, Rishøjgaard, Yding, Skanderborg
Bodil Rasmussen, Kirkeby Mark, Sdr. Omme
Johanne Tousberg, Ny Vestergaard, Fabjerg, Lemvig
Kristine Gade, Øxenbjerggaard, Kielstrup, Hobro
Ingeborg Andersen, Draaby, Ebeltoft.
Agnes Hansen, Gravlev, Hyllested
Marie Madsen, Ildved, Jelling
Katrine, Eriksen, Sennels, Thisted
Marie Pedersen, Slumstrup Mølle, Skjern
Jensine Albertsen, Uhre Kær, Brande
Olga Koed, f. Berthelsen, Mosevraa, Alminde, Kolding
Margrete Petersen, Adr. Hmd. A. Hansen, Saaderup
Ullerslev
Dagmar Vig, Lyhne, Tarm
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Bestyrelsens Adresser.
Anna Petersen, Stormgade 8, St., Vejle.
Katrine Kristoffersen, Liseby, Stege, Møen.
Maren Rasmussen, Tirslund, Holsted St.
Aksel Frederiksen, Skærup, Børkop.
Ejnar Andersen, Kollemorten Brugsforening, Jelling.
Mads Dinesen, Hjartbro, Bevtoft, Slesvig.
Hans Vogensen, Jelling Mejeri, Jelling.

Mulige Fejl i Medlemslisten bedes meddelt mig in
den 1. Novbr. 1913, for at de kan blive rettede i næste
Aarsskrift. Indmeldelser modtages til enhver Tid ved
Henvendelse til et Bestyrelsesmedlem eller underteg
nede.
Min Adresse er indtil videre Jelling Mejeri, Jelling.
Men efter Maj 1913 vil det sikreste dog være at bruge
min gamle Adresse: 0. Thorsted, Egtved.
Hans Vogensen.

Husk at melde Flytning.
Ved Indmeldelser i Foreningen, bedes meddelt, hvil
ket Hold Vedkommende hører til.

Elevmødet er al Tid den anden
Søndag i Juni,
og, de som ønsker at overnatte, maa selv medbringe
Tæpper og melde sig mindst 4 Dage før Mødet til
Lærerinden paa Højskolen.

