
 

 
 

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/


BORREHUS 
ELEVFORENING 

♦ 

1927-28



AARSSKRIFT
FOR

BORREHUS’ ELEVER
UDGIVET AF

ELEVFORENINGEN 1929

KOLDING
KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI

1929



ALTERTAVLEN*

*) Tale af Pastor Jørgensen, Nørre Bjært, ved Julefesten 
i Aar paa Borrehus.

Den, der rejser i Syden, vil finde mange Kirker, 
hvis Vægge saa at sige ganske er dækket af 

Malerier. Billeder fra den hellige Historie, der ofte 
taler stærkere end Ord. En dejlig Billedbog, der for« 
tæller om Guds Tanker med Menneskene. •—

Helt ualmindeligt er det heller ikke, at Altertavlen 
i sin Form netop er tænkt som en Bog. Tre Fløje, 
der kan lukkes sammen. Saaledes tegner en Alters 
tavle i en italiensk Kirke tre Billeder, der forestiller: 
Edens Have, Julenatten og Paradiset. •

Det første Billede: Edens Flave. — Den lykkelige 
Tilstand med to gode Mennesker, der ikke kendte 
til Synd, der kunde tale med Gud, som Ven med 
Ven, og hvile i Skyggen af Livets Træ.

Saa kom det onde til dem. Men nu tier Alterbogen. 
De Blade af Historien er udeladt. Alt det om Angsten, 
om Synd og Død. Ogsaa alt det, som Gud gjorde; 
hvorledes han gik bagefter Menneskene, om han 
dog kunde raabe dem op. Indtil det store skete, at 
Gud sendte sin Søn til Verden. Det Blad, der fors 
tæller om den hellige Nat, har Alterbogen. Om Hyr*  
derne paa Marken, Stjernen over Betlehem og Barnet 
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i Krybben. Den gamle Historie, der har Magt over 
hvert Sind, der er af Sandhed. Det Budskab, der 
faar Barneøjne til at funkle og tager om Menneskers 
Hjerte, saa det fører dem derop, hvor de skal.

— — Er det ikke smukt at tænke paa, at naar Gud 
vil tale dybest ned i Menneskers Sind, taler han gem 
nem et Barn.------

Men om alt det forfærdelige, der ventede Jesus* 
barnet, tier Alterbogen. Kun Bjælkerne i Loftet 
kaster Skyggen af et Kors hen over Barnets Krybbe 
for at antyde, hvad der vilde komme. Alt det, vi 
véd saa godt. Om Vandringen til Golgata. Om 
Døden paa Korset, spottet som Jesus blev det af den 
Menneskehed, han vilde frelse. Om den tunge Vej, 
han maatte gaa tilbage til sin Faders Hjem. —

Saa blader vi videre i Bogen. Nu følger det sidste 
Billede: Paradiset, der fortæller, at Kerubens Sværd 
er veget. Dørene er lukket op, de frelste gaar ind 
til Gud. —

Igennem tre Billeder fortælles Menneskehedens 
Historie. Dens hvorfra og hvorhen. Begyndelse og 
Maal. Men begge Dele er saa at sige udtrykt i det 
midterste, der forkynder Julens Budskab, og naar 
vi nu holder Jul, vil vi standse ved det.

Vi kender alle den Magt, som Julen har over vort 
Sind. Dens Stemning griber os. Dens Evangelium 
fortæller os om Guds store Tanke med os. Den 
bringer os den Hilsen fra Gud: Jeg tror endnu paa 
dig! Men vi véd ogsaa, at det hvisker inde i mange 
Sind: er det Sandhed, det med Julen! Er det ikke 
blot en skøn Drøm, som Mennesker luller sig i en 
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kort Tid, for saa at vækkes af Hverdagens graa Vir= 
kelighed!------

Nej, Julen er ikke Drøm og Uvirkelighed. Det 
gælder om dens Højtid, at „Festen er Sandheden om 
Maalet. Hverdagen er Sandheden om Vejen.“ Den 
Vej, jeg maa vandre for at naa Maalet. Hverdagen 
er ikke hele Virkeligheden, Sandheden, ej heller 
Festen er det, men hver udtrykker sin Side deraf.

Naar vi nu tænker paa vor egen Livsbog, begynder 
den da ikke paa samme Maade som Alterbilledet? — 
Et Barn, hvis Øjne tindrer i Julekærternes Skin, et 
Menneskebarn, der trygt hviler sig ud i „Livstræets“ 
Skygge.

Men, ak!, vi véd, det onde fik ogsaa Magt over 
Barnet i vort Sind. Der faldt Skygger paa vore Veje. 
Møjsommeligt maatte vi vandre Omvejen over GoL 
gata’s Høj til Betlehems Krybbe. Og nu er vi som 
Børn, der sidder og aander paa den frosne Rude for 
at se ud i Haven, Paradiset. Stundom bliver vore 
Tanker tunge; vi tænker: mon det er sandt, det med 
Gud? Mon vi naar Maalet, vi længes imod, Paras 
diset? — Da kommer paa ny Julen til os og siger: 
Gud tror endnu paa dig! Mit Budskab er Virkeligs 
hed, Sandhed — Sandheden om Maalet.

Og vi beder Gud om Kræfter til at vandre saa* 
ledes, at Hverdagen maatte blive Sandheden om 
Vejen, den Vej, vi skal vandre for at naa vort Maal.

En kendt Mand har engang sagt om Mennesker, 
at de er som Bøger. Nogle er interessante, og andre 
er ikke værd at læse.























































































































































Paa „Borrehus“ afholdes
Kursus fra 3. Maj til Oktober.
Kursus fra 3. November til April.
Som Regel kan enkelte Elever optages paa Skolen fra Ja« 

nuar til April.
I April og Oktober Maaned optages Elever til Kursus i 

Barnepleje.

Den teoretiske Undervisning omfatter: 
Næringsmiddellære, Sundhedslære, Syge« og Barnepleje, 

Husholdningsregnskab, Kostberegning, Budgetlægning, 
Havebrug, Samfundslære og Litteraturhistorie.

Den praktiske Undervisning omfatter:
Daglig og finere Madlavning, Sygemad, Bagning, Syltning, 
Henkogning, Slagtning, Stuepigegerning, Borddækning, 
Vask, aim. Strygning, Manchetstrygning, Kjolesyning, Lin« 
nedsyning og finere Haandarbejder samt Barnepleje paa 

Skolens Børnehjem.

Ved Undervisningen medvirker:
Lærer Th. Thomsen, Gartner A. S. Pedersen, Læge H. Dau« 
gaard, Fru Harriet Daugaard, Barneplejerske Frk. Maren 
Nissen samt Lærerinderne Frk. Kirstine Bredahl, Frk. Anna 

Knudsen, Frk. Gerda Fiil og Frk. Kirsten Simonsen.

Statsunderstøttelse kan søges inden 15. Juni og 15. Decbr.
Skoleplan sendes.

Kirsten Simonsen.




