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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — NOV. 1951

Det, man
Hvad er religion? blev en dreng spurgt 

om. Det er det, man ikke må! lød hans 
svar.

Svaret er desværre betegnende. Blive en 
sand kristen? jo, bare der ikke var så 
meget, man så må give afkald på! Det er 
svar, man kan møde også i Haslev gang 
på gang. — Det er meget bedrøveligt. For 
det vil sige, at de, som svarer sådan, ikke 
véd, hvad kristendom er. Og det er slemt 
for dem selv, og det er vel heller ikke uden 
egen skyld, at de er uvidende, men det er 
også slemt for os, som tror på vor Herre 
Jesus og længes efter at se ham æret og 
priset af mange, mange flere. For det er 
en anklage imod os. Vi er ikke uden skyld, 
når folk tror, at religion, det er det, man 
ikke må. På en eller anden tosset måde 
har det åbenbart spillet en altfor stor rolle 
i forkyndelsen fra prædike- og talerstole, 
mand og mand imellem — hvad man kan 
som et troende menneske og hvad man 
ikke kan.

Hvad er kristendom? Det er sandheden 
om Gud og sandheden om dig selv kom
met herned til os, og denne sandhed 
er glædelig. Derfor hedder det krist
ne budskab om en korsfæstet og opstan- 

ikke må.
den frelser evangelium, d. v. s. et glæ
deligt budskab.

En kristendom, som først og fremmest 
er optaget af, hvad man må og hvad man 
ikke må, er en forkrøblet kristendom, der
er noget krampagtigt ved den. Desværre 
er virkelig et af de ord, der tiest føjes til 
en kristen, eller til et troende menneske: 
alvorlig. Vi har hørt det tit: jo, han er 
virkelig et alvorligt troende menneske, 
hun er en alvorlig kristen. For sådanne 
mennesker bliver ord i familie med alvor
lig det almindelige for at betegne en 
kristelig livsførelse: pligt, tugt, offer o. 
lign.

Det er riv-rav-ruskende galt. Gid vi i 
stedet måtte høre: han er et glad troende 
menneske, hun er en glad kristen. Det var 
der noget ved. Tag f. eks. Gal. 5, Åndens 
frugter. Er det alvor, strenghed, pligtop
fyldelse? Ikke tale om. Nej, Åndens frug
ter er kærlighed, glæde, fred, langmodig
hed, mildhed og meget mere af samme 
slags. Først til allersidst nævnes afholden
hed, som man måske kan sige om, at der 
er en lille smule af alvor, pligt o.s.v.

Den store kristendomslærer i oldtiden, 
Augustin, har et dristigt ord: E 1 s k G u d 
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og gør, hvad du vil! ■— Det er et 
vovestykke at blive et Guds barn, at give 
sig i tjeneste hos vor Herre Kristus. Der 

må strides, der må vælges mange gange.
Men grundtonen er glæde.

C. Bartholdy i^»Haslev Ungdom«.

TYSKLAND I DAG:

HVERDAGENS GERNING
z skyggen fra Dachaus gaskamre
Kampen om den tyske folkesjæl — Frygten for at give Tyskland våben 
i hånd — Faren for en ny kirkekamp — Slagsmålsforeninger genopstår 
— Mindreværdsfølelsen og andre ting.
ved redaktør Nørlykke Christensen.

En samtale med forstander Johs. Magelund.

TYSKLAND og det tyske folk. En 
ruinhob i Europas hjerte, et folk præget 
af fortidens storhed — men også af skyg
gen fra Dachau og andre koncentrations
lejre. Et folk, som af mange er forhadt 
— og ikke uden grund. Men dog et folk, 
hvis kultur direkte og indirekte gennem 
århundreder har præget udviklingen i 
Vesteuropa. En del af det vesteuropæiske 
folkelegeme, hvis svaghed meget let kan 
blive hele Vesteuropas svaghed ...

Svagheden for „førere“.
Forstander Johs. Magelund, Haslev 

udv. Højskole, er fornylig vendt hjem fra 
en længere rejse, i hvilken forbindelse han 
har deltaget i Gustav Adolf-konferencen 
i München og på anden vis, bl. a. også i 
Gaux, har haft lejlighed til at tale med 
tyskere og få et indtryk af forholdene i 
Tyskland i dag. Da forstander Magelund 
før og efter krigen gentagne gange har 
været i Tyskland og på forskellig vis, bl. a. 
som præst for flygtninge, har haft nær for
bindelse med tyske kredse, har han haft 
rig lejlighed til at gøre iagttagelser og 
drage sammenligninger ...

— Færdes man i kirkelige kredse i 

Tyskland, er noget af det, der gør stærkest 
indtryk den meget stærke spænding, som 
er til stede mellem den fløj, som slutter op 
omkring biskop Martin Niemøller og så 
den øvrige del af den tyske kirke, siger 
forstander Magelund i en samtale med 
„Folketidende“. — Niemøller og hans til
hængere er imod oprustning. De frygter 
følgerne af at give det tyske folk våben i 
hånd. Den øvrige del af landskirken me
ner, at Tyskland må slutte op om Atlant
pagtlandene og yde sit bidrag til Vest
europas forsvar. Muligvis har Niemøller 
ret — og vi andre uret. Tyskerne har jo 
en tendens til ikke at kunne føre sig selv, 
men skal føres af andre. Udviklingen gør 
imidlertid, at man frygter en ny kirke
kamp, og hvilken følger en sådan vil få, 
kan vanskeligt overses i øjeblikket.

Svælget mellem gejstlig og lægmand.
-— I München havde jeg lejlighed til at 

overvære en konference, arrangeret af den 
evangeliske kirke, hvis hjælpearbejde i ka
tolske egne er opkaldt efter Gustavl Adolf, 
der i 1630 trængte katolikkerne tilbage, 
noget der efter alt at dømme har fået den 
allerstørste betydning for den senere ud- 
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vikling. I nævnte konference deltog præ
ster og lægfolk fra en lang række lande, 
dog navnlig sådanne som støder op til ka
tolske lande. Store personligheder havde 
ordet og fremkom med en række inter
essante oplysninger af hvilke det bl. a. 
fremgik, at katolikkerne, hvor disse har 
overmagten, gør alt, hvad de kan for at 
kvæle den evangeliske kirke. Hovedrege
len er, at hvor katolikkerne er i mindretal 
i evangeliske lande kræver de frihed efter 
disse landes (gode) love, men hvor de er 
i flertal, giver de frihed efter deres egne 
(strenge) love. Karakteristisk var det ved 
samme lejlighed at bemærke det meget 
store svælg, der er mellem gejstlighed og 
lægfolk og i det hele taget mellem akade
mikere og folket, noget som vi slet ikke 
kender herhjemme, bl. a. takket være høj
skolens arbejde.

I gaskamrenes skygge.
■—• Deres indtryk af folk, De mødte ?
— I München boede jeg hos en stor

fabrikant, ejer af to store papirfabrikker 
og meget velhavende. Fabrikanten såvel 
som hans familie var overordentlig fine 
mennesker, og underligt var det hos dem 
at mærke den mindreværdsfølelse, som 
krigen har fremkaldt hos mange tyskere. 
De var klare over Tysklands skyld — og 
de led under denne skyldfølelse. Den ene 
af nævnte fabrikants fabrikker lå i Dachau 
umiddelbart i nærheden af den frygtede 
koncentrationslejr. Ved særlig tilladelse 
fik vi lejlighed til at bese lejren, hvor ud
slettelsen af mennesker blev gennemført 
systematisk. På rundturen blev vi fulgt af 
fabrikantens svigersøn, der var så rystet 
over, hvad han så, at han dybt angrede at 
han var gået med.

— Skyggen fra gaskamrene?
— Ja, det kan man vel godt sige. Man 

skammer sig dybt over, at noget sådant har 

kunnet ske, men man vidste det ikke, siger 
man.

Politik — ingen interesse.
— Ligegyldigheden overfor politik og 

foreningsliv har været og er endnu i nogen 
grad karakteristisk for efterkrigstidens 
Tyskland. For Østzonens vedkommende 
gælder det, at aldersklasserne fra 20 til 60 
ikke interesserer sig for politik. Dem under 
20 har kommunisterne taget, dem over 60 
holder fast ved det, som var god latin før 
Hitlertiden. Derfor er det heller ikke sjæl
dent i Østzonen selv i ret store byer at 
finde byråd bestående af ganske unge 
mennesker, jeg hørte nævnt en bestemt 
by, hvor borgmesteren var 23 år og rådets 
øvrige medlemmer endnu yngre.

— Og i Vestzonen?
— Man siger, at englænderne har be

gået en fejl ved at nedlægge forbud mod 
afholdelse af mindefester o. 1. for krigens 
faldne. Reaktionen overfor disse forbud 
oplever man nu, da de er ophævet, ved 
stor tilslutning til soldaterforeningerne, 
der måske uretfærdigt bliver beskyldt for 
at være et udtryk for nynazisme. Sikkert 
er i hvert fald, at soldaterforeningerne er 
de eneste foreninger, som kan trives i øje
blikkets Tyskland, og som interesserer sig 
for politik. Nogle af disse er imidlertid 
blevet til frikorps, opkaldt efter krigstidens 
store generaler. Disse korps er farlige for 
demokratiet og burde bekæmpes med alle 
til rådighed stående midler.

— Også indenfor akademiske kredse ?
—• Efterkrigstidens studenter har levet 

hele deres ungdomsliv på kaserner. De 
ønskede derfor ret naturligt at være sig 
selv og vendte sig fra alt, hvad der havde 
eller har med politik at gøre. Kun de kri
stelige studenterforeninger havde nogen 
mulighed for at samle, og det var en reali
stisk kristendom, som prægede disse. 
Spørgsmålet var altid: Er det nu ægte?
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I dag er en ny studentergeneration ved at 
vokse op. Den føler trang til foreningsliv, 
men har svært ved at finde formen. Der
for lyttes der til de gamles forherligelse af 
tidligere tider. Man opretter fægteforenin- 
ger, og de gamle slagsmålsforeninger gen- 
opstår og med disse også den gamle 
preusserånd.

Fra Dachau til Caux.
— Og vejen frem?
— Der gøres meget for at finde denne. 

Vi besøgte bl. a. et evangelisk akademi, 
hvor der afholdtes kursus for forfattere, 
præster, læger, dyrlæger, journalister m. v. 
Af sådanne findes der nu 10 i Tyskland. 
Det er lidt i retning af udvidede højskoler 
for modne, anvarsbevidste mennesker, 
men kursustiden er endnu for kort. Og så 
er der jo også Caux. Jeg erkender, at jeg 
tog derned med tvivlen i sindet. Troede at 
det var Oxfordbevægelsens oprindelige 
stærke kop the (for at tale Kaj Munk’sk), 
der nu var blevet til en meget stærkt for
tyndet moralsk oprustning. Men jeg skif
tede opfattelse. Det, jeg oplevede, var for 
mig at se en dyb og levende kristendom. 
Man oplevede en hjertelighed og en tillid 
til sine medmennesker, en luft så ren, at 
jeg vil tro, at den vil være i stand til at 
slå bro over det svælg, der er mellem folk, 
racer og de enkelte mennesker og dermed 
være noget af det, som vi netop trænger 
til i vor materialistiske t idsalder ... Op
levelsen Caux — Dachau med så kort et 
mellemrum blev for mig en mærkelig illu
stration til A. Koestlers bog: „Yogien og 
kommissæren“. For mig at se består der 
for Europa kun to muligheder. Enten en 
fornyelse af vort folkestyre indefra, der
ved at vi alle giver os ind under absolutte 
moralske normer og lader os lede af Gud 
— eller et statsdiktatur, som vil gribe ind 
og regulere og kontrollere ved kommis
særer, alle vort livs områder og rydde alle 

anderledestænkende af vejen. Kortest og 
klarest er dette forhold udtrykt af den 
amerikanske statsmand William Penn: 
„Mennesket må enten styres af Gud, eller 
det bliver regeret af tyranner“.

„Haslev Folketidende“.

Fri fra eller fri til
(Brudstykker af afslutningstalen 

til sommereleverne 1951).
„Hon var fri från, utan att ha något att 

vara fri till“, siger den svenske forfatter
inde Jeanna Oterdahl i en bestemt sam
menhæng om en ung pige, som havde fået 
„sin frihed“, som man siger, fra visse af 
hjemmets snærende bånd.

Er det ikke vor situation i den vestlige 
verden i dag? Lige siden middelalderens 
slutning har mennesket søgt at frigøre sig 
fra: Først fra pavedømmets magt — det 
blev fra kirkens og til sidst fra Guds magt 
overhovedet. Det moderne fritænkeri for
står friheden hovedsagelig som frihed fra 
alle hæmmende bånd, i familieliv som i 
samfundsliv. — Sidst har denne befrielses
kamp ført til, at man søger at befri men
nesket for skyldsfølelsen ved simpelthen at 
benægte, at det har nogen skyld.

— Hvilken befrielse vil det ikke være, 
om man kan fjerne skyldfølelsen fra men
nesket (så er det lige så frit som dyret, 
der heller ikke føler skyld eller skam!).

—■ Men enkelte af tidens unge digtere 
har anet, at „ingen blev fri ved ikke at 
møde dit strenge blik“ — som Erik Knud
sen, der siger det lige ud til (den ukendte) 
Gud:
„Verden blev ikke bedre, fordi du gik, 
ingen blev bedre ved ikke at møde dit 

strenge blik“.
— Det er nemlig ikke nok at blive fri 

fra, — man må også blive fri til!
Her er det vor opgave ligger:
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At sige det til det menneske, der søger 
friheden: Du skal frigøres, for at kunne 
finde din plads — din opgave — menin
gen med dit liv.

Det er ikke nok at blive fri fra — du 
må også blive fri til!

Det er ikke nok at blive fri for sine 
komplekser, hvor værdifuldt det end kan 
være. Vor opgave ligger ikke bare i noget 
mentalhygiejne og i afslapningsøvelser, 
som er så moderne.

Højskolen har villet vise jer et syn på 
mennesket, som det må være: Virkeligt 
frit. Det gælder for folkenes liv som det 
enkelte menneske. — Så kan man leve og 
ikke bare eksistere. Vi må frigøres fra alt 
det umenneskelige for at blive sandere, 
mere hele mennesker. Vi må frigøres fra 
vor egoisme — vor selvkredsen — vor 
æresyge o.s.v. Og idet vi bliver frigjort fra 
dette, bliver vi frie til at tjene vor næste, 
som trænger til os.

Der skal undertiden en skrap kur til for 
et folk, forinden det kommer til selvbesin
delse. Det samme er tilfældet for et enkelt 
lille menneske.

Jeg véd ikke, om vi har været i stand til 
at give jer en sådan kur.

I vor bibel bruges billedet om smælte- 
diglen, hvor den store mester sidder for at 
lutre sølvet, så det sande, det ægte kom
mer frem.

Vi så fornylig alle en film, hvor et men
neske fik set sit sande ansigt. Det var en 
smertelig hård kur for ham. —• Fik vi set 
os selv — blev vi selv afsløret — og der
igennem frigjort fra vor farisæisme og vor 
selvkredsen?

Det er målet for os gennem det,vi har 
med at gøre i vort arbejde her, at vi må 
se vort sande ansigt. —■

Men vi vil mere, så sandt vi er kristne. 
Vi vil også vise Hans ansigt, som alene 
kan frigøre os fra alt det onde, som er i os, 

så vi bliver frigjort til al god gerning.
Vi vil ikke have nået vort mål, om vi 

kun har nået den afslørende gerning, som 
virkelig ikke er ringe. Kun Gud véd, orr. 
vi har nået lidt af det, at en og anden kar 
sige: Nu véd jeg, hvad der menes rnec 
ordene om Guds børns herlighedsfrihed. 
Vel er det noget, som først fuldkomme s . 
i herligheden, men allerede her oplever vi 
forsmagen på det.

Så er man fri for frygt — man frygter 
ikke for fremtiden — man frygter ej hel
ler for menneskers mening eller dom — 
for Gud har for Jesus skyld kendt os fri!

Og derfor kan man ånde frit — og syn
ge Gud en sang for hver ny dag, son er 
en herlig gave — og man kan gå ud i 
menneskelivet med alle dets rige mulig
heder og med dets mange opgaver —L og 
gøre det med en god samvittighed. —

Og det vil jeg ønske for jer, at I må 
opleve, og at jeres højskoleophold har 
givet jer en hjælp, så I ikke bare må 
være frie fra — befriet fra en hel del snæ
rende bånd — men må være frie til at 
leve det liv, som I er kaldede til,i en ver
den, der kun kender lidt til virkelig fri
hed — til velsignelse for jeres omgivelser.

Axel Nielsen.

Er en missionsmand
bedre end andre?

Ovenstående spørgsmål kan ved nær
mere overvejelse sætte tankerne i bevæ
gelse. Jeg husker fra min tidligste barn
dom, at hvis en missionsmand blev gen
stand for samtale, så sluttedes der som 
oftest af med erklæringen: han er ikke 
bedre end andre! Dermed havde man ]Ra
ceret både missionsmanden og sig selv. 
Kommer han i Himlen, kan jeg også kom
me dér.

Mon det er rigtigt? Det er i hvert fald 
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rigtig, at mange missionsfolk er ringere 
end andre. Men når vi står ved spørgs
målet: er en missionsmand bedre end an
dre? så er det nødvendigt for os at klare, 
hvad en missionsmand er.

Mission betyder udsendelse, altså en 
missionsmand er ikke først og fremmest 
en mand, der kan præstere så og så meget 
godt. En mand, der ikke kan overbevises 
om fald og fejl, men en mand, der har et 
budskab, han er sendt til andre med.

Da Jesus Kr. himmelfartdag sendte sine 
apostle ud i alverden med ev., da gjorde 
han dem til missionsmænd. Men nye 
testam. giver os ingen grund til at mene, 
at han med et slag gjorde dem til bedre 
mennesker. Det samme er tilfældet i dag. 
Når Gud kalder et menneske fra vantro 
til levende tro, så er det troen på synder
nes forladelse, han skænker ham. Og den
ne tro gør at et menneske bliver missions
mand. Han får den ikke for at gemme 
den hos sig selv, men for at gå ud til andre 
og sige dem, at den samme tro kan blive 
deres. Nu er det forståeligt nok, at ver
den kan misforstå talen om omvendelse, 
når den føres af et menneske, man ikke 
med sin bedste vilje kan se, lever spor 
pænere end den han taler omvendelse til. 
Men der misforståes talen om omvendelse. 
Omvendelse er ikke først: vend om til et 
nyt liv. Men vend om og tro evangeliet. 
Mark. ev. 1,15, Ap. g. 2,38. Hovedindhol
det af evangeliet er syndernes forladelse, 
og det er det missionsmanden er sendt 
med.

Ja, så har vi altså slået fast, at en mis
sionsmand ikke behøver at være bedre end 
andre. Det er lige så stor en misforståelse. 
Et menneske, der har sine synders forla
delse føres ind i kampen mod synden. Det 
er ofte en kamp verden ikke ser, men Gud 
ser. Evangeliet vil skridt for skridt føre 
ham nærmere Jesus, og der hvor Jesus 

får lov at råde, der fører han mennesket 
ind i et nyt liv.

Hvorfor er nu dette skrevet? Det er for 
at sige til mennesker, der altid har så 
travlt med at slå fast, at missionsfolk ikke 
er bedre end andre, at en missionsmand 
først og fremmest alle fejl og fald tiltrods 
er et menneske, der er sendt.

Det er for at sige til dig, der så gerne 
vil bære budskabet om alverdens frelse ud 
til andre, men ikke tør, fordi du er så rin
ge et menneske, og du synder så tit. Gå 
frimodig i Jesu navn, bed ham give dig 
kraft og frimodighed. Han vil du skal gå, 
trods alt.

Venlig hilsen til alle bladets læsere, sær
lig 42—43. S. P. Zacho.

A

V inter skolen.
Mandag den 5. novbr. samledes så elev

flokken på H. u. H. Vi havde 112 ind- 
meldtc; men 3 meldte fra og 5 kommer 
senere, så vi har altså 104 i hus. Det er vi 
meget taknemlige for, og arbejdet er na
turligvis nu i fuldt sving.

Vi startede som sædvanlig tirsdag med 
inddeling, og om aftenen havde vi vel
komstfest med sang, taler, kaffe og hvad 
der eller hører til.

Søndag var vi på den traditionelle tur 
til Bregentved, og om aftenen var hele 
flokken på visit hos forstanderen. Som I 
ser, følger vi de kendte spor. I vil være i 
stand til at forestille jer det hele så nogen
lunde livagtigt.

Vi takker for de mange gode hilsener 
fra forældre, søskende og andre venner; 
det er rart at mærke, at vi står sammen 
om sagen.
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Husk
at vor kontobetegnelse er Haslev udv. 

Højskoles Elevforening. Konto nr. 7111. 
Kontingent 5 kr.

Vær ikke ked af, at nogle har fået sendt 
kontingentet på det forkerte nr.

Postgirokontoret ringede mig straks op, 
da de bemærkede fejlen; de har omhyg
geligt passet på de to nr. og overvåget, at 
pengene er blevet retfærdigt fordelt. Send 
så resten af kontingentet snarest på 7111.

Haslevkredsen i København
(H. u. H.) har møde på K.F.U.K., St. 

Kannikestræde, 1. decbr. kl. 20.
Forstander Magelund taler.
Velkommen alle.

P. k. v.
Emma Augustinus.

Bryllup.
Onsdag den 10. oktober viedes frk. Bir

git Frandsen (48—49) til hr. Gunner Søn- 
derbæk (48—49), „Holtumgård“, Aulum.

Hjertelig til lykke.

Årets billigste bog
er uden tvivl Einer Pogh Petersen: 

Fra arbejdsdagen,
taler og foredrag, samlede af Josef Blom
gren og udgivet af elevforeningen.

Bogen har ca. 200 sider, smukt tryk på 
godt papir, egner sig fortrinligt til jule
gave.

Send fem kroner på girokort til Haslev 
udv. Højskoles Elevforening, konto 7111. 
Bogen bliver da portofrit tilsendt.

Beløbet kan sendes sammen med kon
tingentet; men gør da opmærksom på, at 
man ønsker bogen.

Lohses forlag
udsender også i år en serie gode jule

bøger. Vi har ikke modtaget dem endnu, 
men vi kender dem jo, og benytter lejlig
heden til at erindre om dem. De kan som 
sædvanlig fås både hos missionærer, bog
sælgere og hos jeres boghandler. Spørg 
efter dem, hvis de ikke ligger fremm:.

Vi kender jo titlerne
Julegaven, Hjemmenes Julebog, De gam
les Julebog, Børnenes Julebog, Jul i 
Havn og paa Hav, Derude fra. Linder 
Afrikas Sol.

Hjertelig tak
til gamle elever og andre venner, der 
så venligt besøgte mig i tiden fra sl/8 
til 23/10 på St. Lukasstifteisen i Køben
havn. Ligeledes til alle »inden for mu
rene« for al kærlig pleje til legem og 
sjæl.

Kærlig hilsen, 
Ellen Pedersen.

Vinterholdet 36-36
Da vandremappen »Ingen selvbebrej

delser« trods alle eftersøgningsr har 
været væk det sidste år, må jeg des
værre meddele, at den må betragtes 
som indgået, og jeg nedlægger herved 
hvervet som formand. Er der en, der 
vil påtage sig at starte en ny vandre- 
mappe, vil jeg hilse det med gk:<le.

Ikke helt uden selvbebrejdelser endes 
en hjertelig hilsen til alle karrirerater 
fra 36-37.

Maja Clausen.

Udgivet af elevforeningen.
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, Tlf. 596. 

Torkildsens bogtrykkeri v/ H. Nielsen, Haslev.


