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H.u.H
MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — OKT. 1951

VORT BLAD
Mon læserne kan kende det i den ny
skikkelse, og hvad mon man synes om
den?
Se, vi har det sidste år talt om at gå
over til det ny format, fordi både „Fra
Haslev Højskole“ og „Fra Haslev Land
brugsskole“ har det, og vort blad leveres
sammen med disse samlet til en del men
nesker, som har interesse i alle tre skoler.
Det ser da så sært ud, at vort blad har et
andet format end de andre, specielt når
bladene er indbundet med et af de andre
som omslag, hvad de oftest er. Det var
grund nr. 1; desuden sparer vi noget papir
og får praktisk talt samme plads til stof
fet.
Vi har så samtidig forsøgt med et lille
„hoved“ til bladet. Det er af eksperimen
tets karakter. Måske finder vi en bedre
idé, måske bliver vi stående ved dette; det
kommer noget an på, hvordan det virker
i det lange løb. Vi har, som I ser, også
ændret lidt ved navnet. Nogle synes, vi
skulle have et helt nyt navn; men ingen
har til dato fundet et, der har været enig
hed om; det skulle jo gerne sige, hvis blad
det er; derfor er mere eller mindre poeti
ske forslag foreløbig ikke blevet antaget.

Men har nogen af jer noget godt, så kom
med det. Bliver det ikke antaget, har I
dog vist initiativ.
Det er så meningen, at bladet så vidt
muligt for fremtiden skal være på otte
sider. Det er meget godt, hvis der bare er
noget ved stoffet. En og anden siger lige
ud, at bladet er kedeligt. Jeg har ikke
noget andet råd at give disse kære men
nesker, end at de skriver noget, som de i
hvert fald selv synes er interessant. Hvem
véd, om de ikke kan få andre til at synes
det samme. At det undertiden kan være
vanskeligt, har jeg nogen erfaring for. Een
ting er dog i hvert fald sikkert; det vilde
give nok så meget liv og farve i „gadebil
ledet“, om flere skrev i bladet. Der må da
være noget i tiden, som tidligere elever
kunne have lyst til at skrive lidt om. Tænk
over det! Hæng i! Lad os høre, hvad I
mener.
N. P. P.

En halvtredsårsdag
Den 30. september 1901 kom jeg hjem
fra marken og fik at vide, at Vilhelm
Beck var død. Skønt jeg kun var 13 år og
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vist ikke, hverken i hovede eller hjerte,
havde ret meget af det, Vilhelm Beck
havde villet bringe, gjorde denne med
delelse dog et stærkt indtryk på mig. Den
betød, at mange af dem, jeg holdt af og
så op til, havde mistet deres åndelige
fader og leder; deres oprigtige sorg kunne
ikke undgå at gøre indtryk på en; ej hel
ler deres glæde over de åndelige værdier,
de havde modtaget gennem denne mand.
Således fik jeg da netop ved Vilhelm
Becks død et indtryk af hans betydning,
som sikkert hele mit liv har været bestem
mende for min bedømmelse af ham og
hans værk. Og indtrykket ser sådan ud,
fordi jeg så ham med hans venners øjne:
Han var en god mand, en nidkær og al
vorlig præst; han var tillige et frodigt
menneske med lyst lune og megen naturlig
glæde over livet. Sådan tror jeg også de
rigtige „Bekkasiner“ så ud.
Det var en naturlig sag, at både hans
personlighed og hans forkyndelse måtte
virke tiltrækkende på djærve og friske
mennesker. Adskillige af dem blev måske
nok i første omgang stødt over den noget
håndfaste behandling, de kunne få. Så
ledes har jeg hørt en af de gamle, lad os
kalde ham Jens, fortælle, at han som en
23-årig rask, ung mand begyndte at gå til
kirke i Solbjerg, fordi hans kæreste ville
have det, skønt han ellers hørte til et
nabosogn, hvor han dog for resten ikke gik
i kirke. Så sad han der og skulle have
tiden til at gå de ca. I/2 time, præsten
prædikede. Det var dog slet ikke så svært,
for der var noget, der stadig tiltrak sig op
mærksomheden. En dag hører han f. eks.
med kraftig røst oppe fra prædikestolen:
„Du går dér og bér Satan om at tage dig,
og han skal også tage dig“. Det gav et
lille stød i Jens, fordi det nok af og til var
hændt, at han havde bedt den bøn, som
jo i de dage var meget almindelig, også
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blandt pæne mennesker, men så fattede
han sig og sagde indvendig i sin sjæl: „Å,
han tager da nok dig først“. Så var stødet
pareret for den gang. Hvad skulle sådan
et kraftudtryk kunne skade, når man
ellers var et skikkeligt menneske.
Sådan gik et års tid med jævnlig kirke
gang og stadige afpareringer, når præsten
blev for nærgående; men til sidst brød for
svaret sammen. En dag lød det med varm
og myndig røst ud i kirken: „Hver den,
der tror, skal blive salig, og hver den, der
ikke tror, skal blive fordømt“.
„Ikke tror“, sagde Jens, ærlig som han
var, „det gør jeg jo ikke, altså skal jeg
blive fordømt“. Pilen havde truffet, så al!
afparering var umulig. „Ikke tror“, „skal
blive fordømt“, lød det stadig for hans
øre som noget helt virkeligt. Og nu fik han
travlt med at finde troens faste grund. Det
blev en kamptid med megen tvivl og uro,
men det endte med tro og fred med Gud,
og frejdig og trøstig gik Jens siden sin
gang, passede sit daglige arbejde og bar
med sig et glad vidnesbyrd om den livets
rigdom, det er at komme i det rette for
hold til Gud.
Det var en blandt mange, en af dem.
man menneskeligt ville kalde de stærke og
glade, og dem var der mange af i den
kreds, der flokkedes om Vilhelm Beck.
Der var også andre typer naturligvis,
evangeliet er for alle. Også klynkepotter
og heldøver er mennesker; Vilhelm Beck
tog sig af dem, som en præst jo også skal:
men at han skulle have haft særlig for
kærlighed for den type, tror jeg aldeles
ikke på efter mit kendskab til „det første
slægtled“.
Her kommer jeg lige til at tænke på Hans
Jeg har har ikke kendt ham; men min fai!
har fortalt mig om ham. Hans var en ung
landmand med en hel del sans for komik
og stor evne til at efterligne folks stemmer,

Han gik af og til i Solbjerg kirke; dels
fordi Vilhelm Beck var ikke så lidt for
skellig fra egnens andre præster, dels fordi
han hemmeligt droges af noget, han vidste
ikke hvad, ved denne præst. I lang tid
synes han dog nærmest at søge stof til sin
komik i det, han hørte. Så snart noget
forkert eller ubehageligt hændte, satte
Hans sig i position og sagde med Vilhelm
Becks røst: „Det er Satan, det er Satan,
der er på spil“. Det syntes både Hans selv
og kammeraterne var vældig sjov; men en
dag slog det ned i ham, at Satan ikke var
en sjov fyr, der gik rundt og arrangerede
væltede hølæs, sveden vælling og den slags
ting. Nu så Hans i stedet for en farlig og
listig fjende, der var i færd med at kaste
sin snare over ham for at føre ham i ulyk
ke og fortabelse. Så fik også Hans travlt
med at slippe ud af snaren og i sikkerhed
hos Gud; udfra hvilket ståsted han tog
livet op som en af de trofaste troende, der
var med at give videre, hvad de selv havde
modtaget.
Hvad var det egentlig, der var sket med
disse mennesker? Det var hverken de selv
eller de andre i tvivl om; de var blevet
omvendt og blevet det ved ordets — vi
kan vist godt bruge udtrykket det leven
de ords magt. Det var forkyndelsen ved
en, der selv for alvor troede, der havde
ramt så en, så en anden gang, så de til
sidst var nødt til at opgive modstanden og
give sig Gud i vold. Kraften i dette første
slægtled lå ganske sikkert i, at de var
blevet overbeviste om sandheden, hvilket
er noget ganske andet end at være blevet
overtalt.
Herom kunne der være adskilligt at
sige, men det skal ikke siges denne gang.
Jeg har blot et øjeblik været i mindet hos
„de gamle“, der vaktes ved Vilhelm Becks
forkyndelse. Vi kan godt trænge til at af
lægge et besøg hos dem nu og da.

Sig så bare, at de var ensidige, ja snæ
versynede, at Vilhelm Beck var en torden
profet og alt det der; men han og hans
folk havde noget, de for alvor troede; det
var trods al menneskelig skrøbelighed
kraften i dem i en sådan grad, at det,
de udrettede, giver os grund til endnu
i dag at mindes dem og deres gerning
med tak.
N. P. P.

Den sidste måned
Hvad er der egentlig at sige om septem
ber på H. u. H., en ret stille, men god
måned kan vi måske kalde den.
Den første større begivenhed var, at for
standeren den 8. drog ud på en langfart,
dels for rekreation, dels for at samle nyt
stof ind til den kommende tids tørn. Det
skal vintereleverne nok få gavn af, og vi
hører også nok senere noget om indtryk
og oplevelser her i bladet.
Af gæster nævner vi vor gamle elev,
missionær Eliassen fra Færøerne, der be
søgte os den 12. og viste os en udmærket
Færøfilm samt fortalte om liv og arbejde
deroppe. Vi glædede os over dette besøg,
der gav værdifuldt stof til eftertanke og
til forståelse af de særlige forhold, hvor
under livet leves i det gamle færøland.
Mandag den 24. havde vi besøg af ad
junkt Mønsted fra gymnasiet, af hvem vi
fik en stærkt personlig præget fremstilling
af Oxfordbevægelsen.
Og så var der et par småture; disse kan
også være gode; jeg var ikke med på no
gen af dem; men efter deltagernes udsagn
var de såre vellykkede.
Den ene var en kirketur til Førslev,
Terslev og Ørslev. Axel Nielsen førte an
på turen og forklarede, hvad man så af
kirkebygning og kirkelig kunst.
Deruden var der en aftentur; den var
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ikke ret lang; den gik kun til gymnasiets
observatorium; men hvad den savnede i
længden, fik den i indholdet, idet lektor
Holm førte deltagerne så langt ud i ver
densrummet, som den store kikkert rakte,
og det er langt, langt forbi månen og
andre nære naboer. Også dette fik beteg
nelsen en meget interessant og lærerig tur.
Endelig er der så afslutningsfesten. Den
fandt sted fredag den 28. september. Ele
verne havde ønsket endnu engang at være
sammen med familien Zeuthen. Derfor
ordnede vi det sådan, at Zeuthen besør
gede afskeds- og altergangsgudstjenesten.
Kl. 17,30 samledes vi derefter i spisesalen
til afskedsmiddag. Der var smukt pyntet
med efterårets skønne farver, det havde
eleverne æren af; traktementet, som jo er
nødvendigt, havde køkkenet æren af, og
begge parter havde virkelig ære af deres
værk.
Senere samledes vi i foredragssalen,
hvor Axel Nielsen talte. I kan godt få at
vide, hvad han sagde, d. v. s. om vi kan
få ham til at skrive en lille artikel til bla
det; jeg refererede ikke, fordi jeg syntes,
jeg sagtens måtte kunne huske det; men
det kan jeg alligevel ikke.
Så sang koret for os, og vi vandrede at
ter til spisesalen, lod kaffen og kagerne
vederfares retfærdighed, hvorefter vi sang,
talte, takkede hinanden, og gaver uddeltes
— de var faktisk meget fine og altfor
kostbare; vi takker endnu engang for
dem. Vi fik også en fin revy og dito avis,
hvorefter Bæren tzen sluttede den vellyk
kede aften. En lidt uberegnelig sommer,
men en dejlig skoletid var sluttet. Næste
dag tog vi afsked. Flokken er spredt for
alle vinde, et led mere er indføjet i kæden
af „gamle elever“. Nu siger vi hjertelig
tak for sommerens samvær og ønsker jer
alle lykke og velsignelse over vejene frem.
30. septbr. var der stor fest på H. u. H.
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Birgit, I véd alle, hvem det er, blev kon
firmeret, og festen stod på skolen. De
mange gæster satte liv i huset, både på
H. u. H., i hjemmet i Bredgade og hos
bedsteforældrene i Nørregade. Det var en
smuk og dejlig fest.
TAK
Mine forældres og min hjerteligste tak
for venlig opmærksomhed ved min kon
firmation.
En særlig tak til sommerpigerne 1951
for det smukke smykke.
Venlig hilsen.
Birgit Nielsen.

Vinterskolen.
Vi har i dag ■— 9. oktbr. — netop 100
indmeldte; det er vi meget taknemlige for
og håber på en god vinter sammen med
dem. Vi har, om der skulle blive brug for
det, nogle pladser ledige endnu, i hvert
fald til nogle mænd, måske også nogle
kvinder, der kan træffe at falde en og anden fra. Lærerstaben bliver i vinter: For
stander Magelund, lærerne Nielsen og Pe
dersen, pastor Bærentzen, lærerinde -Nina
Swartz og|fru Pagh Petersen.

HUSK
at sende kontingentet og husk at rette
nr. 5211 til 7111.

Sommeren 1943.
Kære kammerater!
Efter at vi har haft en vandremappe
igang i 8 år, er den desværre indefrosset
hos fru Anna Pedersen (Andersen Lethi),
„Dalgården“, Hvam st., Jylland, den blev
sendt til hende i april måned, men efter
gentagne rykkerkort, har jeg intet
livstegn fået, og den næste modtager, sø
ster Gertrud Basse, har heller ikke set
noget til den. Dersom e e n af jer (59) nu
skulle have en brændende lyst og energi

til at fortsætte som formand, skal jeg med
glæde sende jer navne og adresser, ellers
takker jeg hermed for de mange hilsener,
som jeg har modtaget i årenes løb.
Esther Damgård-Larsen (Kjær),
Snogegårdsvej 39, Gentofte, Sjælland.

Af sommerens billedbog
Gymnastik er godt, især når det er
plæneforestilling. Her er et par situa
tioner fra sommeren 51.

Elevstævne i Herning
den 29. oktober.
foredrag v. lærer N. Borup.
kaffe — frit samvær.
afslutn. v. lærer N. P. Petersen.
møde i missionshuset v. for
stander Christensen.
Se annoncen i de lokale blade.
Velkommen alle!
P. u. V.
O. Vestergård Poulsen.

Søndag
Kl. 14,30
„ 15,30
„ 17,00
„ 20,00

Vi håber at få en god flok også i 52.
Spørg din veninde, om det ikke skulle
være noget for hende at være med der.

Højskolekredsen i Århus
har sammenkomst lørdag den 20. ok
tober kl. 20 på KFUM, Klostergade. For
stander Christensen. Landbrugsskolen,
Haslev, taler.
Velkommen alle.

Haslevkredsen i København
(H. u. H.) har møde på KFUK, St.
Kannikestræde, 1. novbr. kl. 20. Forstan
der Blomgren taler.
Velkommen alle!
P. k. V.
Emma Augustinus.

Kolding højskolekreds
lørdag den 20. oktober. Lærer L. Chri
stensen, Tommerup, taler over emnet:
„Glæder i arbejdet“.
Velkommen alle!
P. u. V.
Tage Sanden.

Sommersns finske elever

5

Aage Nielsen som rorgænger

Hermed en hilsen

Den unge lytter
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til sommei holdet 1951. Tak for hjadpen
i haven, særlig tak for rappet med
bærrene samt de bedste ønsker for ti
den fremover.
O. V. Ramskov.

Kære H. u. H. kammerater
Da jeg til den 1. november nedlæg
ger arbejdet her på H. u. H. som pe
del for at rejse hjem til Gjøl, vil jeg
her på falderebet sende jer alle en tak
for godt kammeratskab, enten jeg så
var elev eller pedel, har jeg altid fundet
et forhold, der fortjener stor tak. En
særlig tak til sommereleverne, der altid
har været hjælpsomme i haven. Tak.
En af pigerne fra vinteren 50—51,
jeg husker ikke hvem, har efterladt et
par hornbriller i et lysebrunt hylster,
de kan fås tilsendt ved henvendelse til
mig, og efter den 1. november til Ramskov. Hermed mange hilsener fra
Aage Nielsen, H. u. H.
Efter november er min adresse Aage
Nielsen, Øster Kær, Gjøl pr. Aabybro.

Bryllup
Lørdag den 22. september viedes frk.
Ruth Larsen, kokkepige på H. u. H.
1. maj 50 til 1. maj 51 til hr. solda
terhjemsleder Ove Højen 48—49 og
49—50.
Adr. fra 1. november, KFUMs sol
daterhjem, Holbæk.
Hjertelig til lykke.

Lillehus
savner for tiden sin husmor, der siden
31. august har været indlagt på St.
Lukasstifteisen, fordi undersåtterne var
blevet noget overanstrengte. Vi venter
dog snart vor mor hjem igen og håber,
kuren har gjort god nytte.
ij.

oktober

rejste fru Magelund til Schweiz for at
se det skønne land og hente sin mand
hjem derfra. Vi venter dem sidst i ok

tober, brunede af sydens sol og med
en hel del nyt stof som resultat af tu
ren.

På skolen
går livet sin jævne oktobergang. Der
vaskes, skrubbes og skures, ferniseres
og pyntes op, så det er en fryd at se
på, selv om vi mandfolk er principielle
modstandere af hovedrengøring.
Inden længe kommer jo også forvars
lerne, kufferter, sække og andet mam
mon, som fortæller, at vinterholdet snart
vil holde sit indtog.

I haven,
hvor solen gløder herligt på modne
frugter og falmende blade, er der høsttravlhed med at bjerge ind til forråd
for vintersæsonen. De unge frugttræer
begynder nu så småt at yde deres bi
drag i form af store og smukke frugter.

Som andensteds omtalt
rejser Aage Nielsen nu i vinter hjem
til Gjøl. Ramskov skal så klare para
graferne alene, men han er jo kendt
med sagerne, så det går jo nok godt.
Vi takker Aage Nielsen for godt sam
arbejde i de to år, han har været her.

En fiks lille folder
der gør opmærksom på I. M.s højskoler,
er lige i disse dage blevet færdigtrykt
og vil blive uddelt ved vore »tre dage
på højskole«.
Den er blevet til ved samarbejde mel
lem skolerne. Et allemandstog for at nå
videre ud med vort arbejde.
Tag godt mod folderen, når du mø
der den, og gør dit til, at den kan blive
et allemandstog.
Der tales meget om stilstand og til7

bagegang for højskolerne; det bør ej så
være, tværtimod, vi må fremad, hvad vi
kun kommer ved, at hver på sin post
viser flaget.

Lys oktober
»Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.«
Det sang vi med særlig forstående
følelse af og til i sommer. Dog vi vidste,
at hjertet inderst er pure guld. Nu vi
ser det sig også, at sommeren har gemt
det bedste til sidst.
Vi lever snart hver en oktoberdag i
herlig sol og så megen varme, at en
rar mand har regnet ud, at det sparer
35 mill. kr. for os; deter dog værd at tage
med. Ja, og hvor meget andet har vi
ikke sparet; regn selv efter. Bare ikke
vi bliver så velhavende, at vi kommer
til at have en ekstra gang bunden op
sparing.

Læs
Nu har vi efterår med lange aftener.
Nu må vi se at få læst noget; skønt der jo
i vore dage er en grusom masse andet, der
også skal passes.
Her er en serie bøger fra Lohses forlag,
som vi hermed gør opmærksom på:
I serien „Liv og Dåd“, som er velkendt
fra tidligere år, har vi først „Statsman
den William Evart Gladstone, den skal I
læse; jeg er vis på, at havde England fulgt
den vej, han anviste, havde meget set an
derledes og bedre ud i dag. Læs og tænk
efter.
Og så er der „Den glade Helgen“, den
hellige Frans af Assisi; den må vi have
med. Kan vi nå mere, tager vi: N. A. Bar
fod: „Den nye dag“. Pastor Barfod og
hans måde at skrive på kender vi; vi ken

der også bogens hovedperson, Hans pau
sen; men vi kan lære ham og hans tid
meget bedre at kende gennem denne bog.
Richard Holm: „Der blæser en vind“
fører os til Jyllands vestkyst og viser os
livet blandt søens og strandkantens folk.
Vi landkrabber og indlandsfolk har måske
lidt svært ved at bedømme dens personer;
men et besøg hos dem kan nok give os lidt
mere føling med dem og forståelse af de
res problemer. Nogle af dem er i hvert
fald alment menneskelige.
Ernst’EmillRonner: „Stormende forår1,
fortæller om en lille gruppe schweizisk
ungdom. Man kommer til at holde af
dem, men jeg synes dog, at de af og til
mere er talerør end levende ungdom., Der
er ungdomsproblemer, der er almenp og
naturlige nok; men mon dog 17-årige
tænker og taler, som disse i visse afsnit
af bogen gør.
Ludvig Hope: „Et ord i dag“ en an
dagtsbog. Oprigtig talt synes jeg, det er
ved at være for meget af det gode med
alle de andagtsbøger, der kommer mellem
år og dag. Men lad gå. Det er et godt! lille
ord af en nordmand, der har gjort en stor
indsats i sit eget folks liv. Kan hænde, han
også kan sige et og andet på en sådan
måde, at gammel sandhed kan blive ny
for os.
”Som ny er altid den gamle sang,
så tit en mand den af hjertet synger“.
N. P. P.

Forsinket
Stærkt forsinket er bladet blevet denne
gang, fordi jeg ikke helt var i stand til
at skønne over, hvor meget det kunne
rumme. Undskyld.
Nu skal vi se at få god gang i det.
Og hjælp os så med at holde orden i
adresserne.
N. P. P.

Udgivet af elevforeningen.
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, Tlf. 596.
Torkildsens bogtrykkeri v/H.Nielsen, Haslev.

