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gLÄDET

Julen
Statens pædagogiske Studiesamling
K®benhavn

ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE
og fred på jorden, i mennesker velbehag

havnerjournalist, der skrev (i en jule

hans kærlighed skønner vi ikke på. —
Og alligevel får vi lov også denne jul at
høre evangeliet om, at nu er her fred på

tale! ) at dette ord mindede mest om de

jorden, fordi Gud vil kalde os „velbehags

følelser, der besjælede en velærværdig
pastor, når han efter en god julemiddag

mennesker“, mennesker, der er under

Ordet velbehag er ikke så kønt. Der
var for nogle år siden en kritisk køben

sank om i lænestolen for at lade maden
sætte sig.
Men ordet velbehag vil også sige noget
andet end det, vi ellers forstår ved vel

Guds gode vilje.
Juleevangeliet findes ikke bare hos
Lukas. Der findes juleevangelium mange
steder i bibelen. Når Paulus siger, at vi,
retfærdiggjorte af tro, har fred med
ved vor Herre Jesus Kristus,

behagelighed, for det vil sige, at vi er

Gud

under Guds gode vilje, vi er under Guds

eller når han siger om Jesus, at h a n
er vor fred, så er det juleevangeliet
på en ny måde. Det er det gamle bud

kærlighed og nåde.

Englesangen kendes vist af alle men
nesker i Danmark, og når mennesker
hører ordene om fred, vil svaret næsten
altid blive: Ja, gid det var så vel, gid her
var fred på jorden, bare mennesker kun
ne lade være med at slås.
Men juleevangeliet siger ikke: Gid det

skab, der bliver nyt for os hver juleaften
og hver juledag, det budskab, der kalder
os Guds børn, selv om vi er utro sønner
og døtre, det budskab, der siger, at her
e r fred på jorden, selv om vi vader i

blod til knæene.

Jeg kender få ord, der så sikkert taler
om, hvad Gud i sin kærlighed gør for os,

var så vel. Juleevangeliet er langt rigere,
for det er Guds gode tale til os om, at nu
e r freden på jorden.
Den fred, der er tale om, er freden
mellem Gud og mennesker. Vi er jo i
kamp med Gud, vi er i oprør mod ham,

som denne englesang for hyrderne. Og
hvor er det godt at englene ikke sang;
Gid der nu må være fred på jord, og gid
nu Gud må se med velbehag på jer men

hans gode verden fordærver vi, hans ord
foragter vi, hans bud overholder vi ikke,

nesker dernede på jorden.
Derfor kan man fyldes med taknemme
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lighed hver jul, når dette evangelium
lyder, og derfor kan man føle sig som

Så lad os prøve at holde jul med hin
anden med det sind og med den tro, at

barn igen. Julen er jo en barnlig fest, og

Guds ord er ikke usikre og vage, men
Guds ord er, hvad de giver sig ud for:

er den det ikke, er det ikke jul.
For det, der præger barnet, er netop
den troskyldige tillid til, at når far og
mor har lovet det noget, så får det og
så det, der er lovet. Det rene barnesind
og det rene kristensind forstår derfor
juleevangeliet uden vanskelighed, for
begge kender til det at tage et løfte helt

et godt og glædeligt budskab om, at vi
mennesker må kalde os Guds børn, og at
vi må synge om den fred, som ikke v i
kan skabe, men som Han kan give os,

fordi hos Ham er fredens og glædens
kildespring.
CHRISTIAN BÆRENTZEN

bogstaveligt og enfoldigt uden at tilføje:
Ja, gid det var så vel.

MØDRE I JESU STAMTAVLE
Under min rejse i efteråret opholdt
jeg mig et par dage i Zürich. Sammen
med en gammel elev, lærer Max Zollin
ger, beså jeg byens seværdigheder, og
blandt disse den gamle domkirke, hvor
Zwingli var præst, og hvorfra han bane
de vej for reformationen i Nordschweiz.
Der var meget at fortælle om denne
smukke, gamle kirke, men jeg vil kun
fortælle om en enkelt dør i den, ja egent
lig kun om en lille del af denne dør. Dø
ren er af bronce og blev indviet for godt
et år siden efter at billedhuggeren Otto
Münch havde arbejdet på den af al sin
kraft i 6 år. I 36 felter fremstilles i bille
der de 10 bud, trosbekendelsen og fader
vor. Dertil kommer 4 felter i nederste
række, hvor mødrene i Jesu stamtavle
fremstilles: Rahab (Josvas bog, kap. 2),
Ruth (Ruths bog), Batseba (2. Sam.,
kap. 11) og Maria (juleevangeliet).
Hvadbeha’r, vil en eller anden nok sige,
var skøgen Rahab og tæven Batseba, som
hun kaldes i Kaj Munks „De udvalgte“,

i Jesu stamtræ?? Ja, læs Math, evang.,
kap. 1, 5—6.
Vi vil alle gerne være ud af en god
slægt; det var Jesus ikke; katolikkernes
forsøg på at gøre Maria finere end andre
kvinder ved at hævde, at hun ikke havde
andre børn end Jesus, at hun var over
naturligt undfanget, ja endog faret
legemlig til himlen er ganske ubibelsk.
Maria var efter bibelen en kvinde lige
som andre kvinder og moder til en bør
neflok; og bibelen mener det alvorligt,
når den forkynder, at Guds søn blev
menneske — et rigtigt menneske, som
blev født ind i en slægt med så blandede
stammodre. Måske kunstneren har villet
understrege dette ved på venstre side af
billederne at indsætte citatet: „Og ordet
blev kød og tog bolig iblandt os“. Ordet
blev kød med den slægtsarv, som disse
stammodre har forplantet. Jesus var helt
et menneske som vi, derfor forstår han
os, men samtidig var han Guds søn, der
for kan han hjælpe os. „Vi har ikke en
3

ypperstepræst, som ej kan
have medlidenhed med vore
skrøbeligheder, men sådan,
som er fristet i alle ting i
lighed med os, dog uden
synd«. (Hebr. 4,15).
Her er et realistisk jule
evangelium, mest for dem,
der trænger hårdest, som sid
der »i mørket og dødens
skygge« med de blodrøde
synder og føler sig ringe og
sat udenfor det gode selskab
og de pæne familier. »I som
tunge stier træde, stands og
hør, her er dør til den sande
glæde — —«.
»Det, som var dårskab for
verden, udvalgte Gud fdr at
beskæmme de vise, og det
som var svagt for verden,
udvalgte Gud for at be
skæmme det stærke; og det
for verden uædle og det
ringeagtede, det, som intet
var, udvalgte Gud for at
gøre det, som var noget, til
intet, for at intet kød iskal
rose sig for Gud. 1. Kor. 1.
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Maria, Jesu moder, har også været
betaget af Guds mærkelige handlemåde
i denne henseende; derfor synger hun i
sin lovsang, Luk. 1,52—53: „Han har
nedstødt mægtige fra troner og ophøjet
ringe. Hungrige har han mættet med
gode gaver, og rige har han sendt tom
hændede bort“.
Skøgen Rahab, som troede Gud og
blev reddet, hedningen Ruth (af det for
agtede Moabitter-folk), som gjorde Guds

vilje, og horkvinden Batseba — disse
mødre i Jesu stamtavle taler sammen
med jomfru Maria det stærkeste sprog
om julens evangelium. Ingen er for rin
ge, ingen kan have syndet for meget, in
gen kan være for langt borte, julens
Herre kommer til os alle med sit rige til
bud: „Min fred giver jeg Eder, jeg giver
Eder ikke som verden giver“. Johs. 14,27.
J. Magelund.

dAlle vore gamle elever og andre venner ønskes en

gladelig og velsignet julefest.
Mile på H. u. H.

Kristen Kold og højskolen
»Kvinden er UveL —«
Ved Axel Nielsen

I sin sang om Rebekka siger Grundt
vig i omkvædet efter hvert vers: „For
kvinden, hun er livet i huset“. I Austlids
bog om Kristen Kold, som er kommet i
ny og udvidet udgave i anledning af 100året for Koids oprettelse af Ryslinge høj
skole, står et referat af en tale, Kold en
gang holdt i Slagelse, og heri forekom
mer følgende historie:
„Der var engang en præst, som havde
en frue. Hun var duelig til alt sit arbejde,

men hun var endnu dueligere i munden;
for hænderne hvilte engang imellem,
men munden hvilede aldrig. Kun på
prædikestolen havde manden fred.
En dag tabte han tålmodigheden og
sagde til hende: „Kan du huske, min
ven! den gang du stod foran altret? Da
lovede du at være din mand underdanig
i alle ting. Nu byder jeg dig at tie stille!“
„Åh, nej!“ råbte hun, „alle mænd er
tyranner, og vi skal være slaver. Og du
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er den værste af alle. Nej, da er Grundt
vig en bedre mand; han siger, at kvin
den er livet i huset“.
Præsten bøjede stille sit hoved og sag
de: „Grundtvig har ret: Kvinden er livet
i huset — men Gud hjælpe mig for et
liv!“ —
„Kvinden er skabt af Gud til at være
livet i huset“, fortsatte Kold, „og denne
ret tiltager hun sig, enten hun er ond
eller god. Som kvinden er, således er
hjemmet og børnene. En moder har tre,
fire gange så stor en indflydelse på bør
nene som en fader. Han kan være så
slem, han være vil; børnene kan reddes,
hvis moderen er god. Er kvinden god og
glad, så skinner solen i hendes stue, og
der er godt at være. Men er hun ikke
det, så hjælper ingenting, hverken rig
dom eller fine klæder“.
De første år, Kold drev højskole, hav
de han kun mandlige elever. Og heller
ingen anden højskole havde pigeskole.
Men det skete af og til, at en eller anden
af hans elever kom til ham og sagde:
„De får hjælpe mig, Kold! Jeg har en
søster, der er så tungsindig og trænger
så meget til oplivelse. Kan hun ikke kom
me hertil og høre Deres foredrag og
hjælpe lidt til i huset for resten?“ Eller:
„Jeg skal snart giftes, men min kæ
reste forstår slet ikke, hvad det er, der
gør mig så glad. Hvorledes skal det så
gå os, når vi bliver gift, og hun ikke kan
dele det med mig! Så bliver vi ikke ret
lykkelige. Lad hende komme her en tid
og høre på foredragene! “ Og Kold sagde
aldrig nej. Men han ville hellere have
pigerne for sig, og det førte til, at han i
sommeren 1863 som den første højskole
mand åbnede sin skole for unge piger.
Det var i Dalum, hvor i sin tid et af
de sidste nonneklostre havde ligget. Her
rejste sig nu den første højskole for
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voksne piger. Det fortælles, at der. første
dag, der var pigeskole i Dalum, kom
bonden Hans Hansen fra Sødinge gåen
de derud om aftenen. Han ser Kold gå
frem og tilbage ude i gården. Da de har
hilst på hinanden, siger Kold:
„Ja, nu har jeg talt til pigerne i langt
over en time — talt, så sveden drev af
mig. Men det ville ikke gå; jeg fik dem
ikke med mig. Men nu har min søster
lovet at tage fat, og så skal det gå. Jeg
kan ikke“.
Det varede dog ikke længe, i or han
kunne. Han blev endnu gladere ved
pige- end ved karleskolen. Pigerne var
lettere at få med. Og især i de sidste år,
han levede, syntes han, at deres sang var
det bedste af alt. „De synger med Hjer
tet“, sagde han.
Pigerne på skolen ville gerne strikke
eller hækle, mens Kold talte. Der syntes
han ikke om, det forstyrrede ham og
han mente også, at det forhindrede dem
rigtig i at høre efter. Men da de sagde,
at de netop hørte bedre, når de havde
noget arbejde mellem hænderne, lod han
dem få deres vilje. „Her er måske en for
skel mellem mænd og kvinder, sen vi
ikke forstår“, sagde han. Men hari ralte
ofte sådan, at arbejdet sank ned i skødet,
og de bare sad og så på ham.
Han havde en overordentlig fin følelse
for de menneskelige forskelle mellem
mand og kvinde og for, hvordan nan
skulle komme denne i tale. Derfor var
der ikke så lidt forskel i måden, hvorpå
han talte til karlene og pigerne.
Kold ville vække kvinden til at være
med både i kirkelivet og folkelivet. Men
han ville ikke have hende ind på rigs
dagen. Hun havde større ting at vare
tage, sagde han. Og det var for at dyg
tiggøre hende dertil, han ville have hen
de på højskole.

En af Koids kvindelige elever skrev
mange år senere om sin højskoleophold
hos Kold bl. a. følgende:
„Ved lignelser drog han os ind i et
samliv, hvor den ene må tage hensyn til
den anden; og inden vi vidste af det,
følte vi et ansvar, som ikke tyngede, men
som gav os lyst til at „kæmpe med de
bedste“. Vi begyndte at forstå ordet om
den byrde, som er let. Og således lod han
os stave os frem i menneskelivets ABC —
stadig tænkende på, hvorledes han skulle
få os til at føle, at Gud elsker menneske
ne med den evige kærlighed, der vil fylde
alt“.
„Kold var af naturen i det ydre kølig.

Han hørte ikke til de lærere, der hænger
deres lever om halsen“, skriver en af
hans lærere; „men hans hjerte var fyldt
af kærlighed til mennesker og trang til at
hjælpe dem. — Grundtonen i al Koids
tale var forkyndelsen af Guds kærlighed
til mennesker og hans faderlige omsorg i
stort og småt for hver enkelt, der i hen
givenhed og tro, i tillid og tålmodighed
blot vil lade ham råde.
Ved denne forkyndelse formåede han
hos sine elever at fremkalde en glæde og
en tryghedsfølelse, som for mange har
haft afgørende betydning for hele deres
liv“.

Rosen på Bethlehemssletten
Fra Kaj Munks: Os barer den himmelske glade
For folk på vagt over får og kvæg
kan natten skride helt håbløs træg.

og knælede mellem de gamle mænd
og gav sig i deres begejstring hen:

Måske endda for den lille trop
slap skråen ind under midnat op.

„Lovprisning være det lille nor,
vor broder, vor Frelser, vor Gud
på jord“.

Så sendte de drengen Elifelem
efter en ny til Bethlehem.

* * *

Flan løb. Over staden var himlen klar.
Og pludselig blev han en stjerne var,

Elifelems ry gik vide om land,
en rig og vis og retsindig mand.

der stod som en rose, ædel og stor
imellem de andres blegere flor.

Men ofte spurgte den mand sig selv:
„Hvem var det, jeg så på krybbens fjæl?

Da han kom igen efter tre kvarter,
var hyrderne ikke de samme mer.

hvad var det, de gamle hyrder så,
mens jeg var i Bethlehem efter skrå?

De råbte, de havde set englesyn,
og drengen løb med tilbage til byen —

Har kulde og mørke og angst og nød
mon tændt deres øjne i feberglød?
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Tit ser man jo det, man ville helst —
—■ endda jeg aldrig så jorden frelst“.

„Vor broder, vor Frelser, på jord
vor Gud?“
Elifelem stirrer i natten ud.

På himlen de kølige stjerners skær,
og jorden prisgivet hedt begær.

* * *
Elifelem kastede sig hid og did
på sengen, der skinnede liglagenhvid.
Flans øjnes skimmer var feberblank.
Da følte han pludselig, jorden sank.

Øst mellem hinanden de stjerner fløj,
og solen blev væk i en blåsort røg,
og månen slog op i en blodrød brand,
og havet brød over karrets rand.

Stilhed og mørke. Da — store Gud! —
til en himmel folded sig jorden ud,
en himmel med sejrrige stjerner på.
Den gamle Elifelem så og så;

han skygged for panden med blååret
hånd:
hver gerning øvet i hint barns ånd,
hvert sind, der uden at vide det selv
havde fået dets præg etsteds i sin sjæl,

stod nu en stjerne i evighedsnat,
som en knop i det himmelske rosenkrat,

og midt i det hele, strålende klar,
blev den døende Bethlehemsrosen var.

De fik ikke tydet hans bristende ord:
„Min broder, min Frelser, vor Gud
på jord“.
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En farlig julerejse
Det var lige i begyndelsen af december
måned. Den sidste post skulle bringes til
Nordgrønland, og tre fangere skulle have
den med i kajak. Det havde været k^ldt
i lang tid, så der lå is mange steder; men
fangerne var dygtige kajakroere. De hav
de gode kajakker, og somme tider roede
de lige gennem tyndisen; men nu og da
måtte de tage kajakkerne på nakken og
bære dem over land, og snart måtte, de
igen uden om isen, langt ud til havs.
De kom til enkelte, forladte hytter.
Der havde folk boet om efteråret; nu var
de fulde af sne. Så måtte al sneen skrabes
ud. Det var kolde hytter at overnatfe i.
Kajakmændene kom kun langsomt frem
Det var korte, mørke dage. Endelig
nåede de Taseralik (stedets navn), som
ligger syd for Nordre Strømfjord. Her
standsedes de flere dage af storm og
uvejr.
Omsider klarede det op. Nu ville de
sætte over fjorden; men da så de, at der
var fuldt af hvalrosser. Der var hvalros
ser i hundredvis! Kajakmændene be
tænkte sig; men det hjalp ikke. De måtte
jo videre.
Hvalrosserne dukkede stadig op dmkring dem. Flere havde store stødtænder.
Kajakmændene var ikke bange; men der
kom stadig flere hvalrosser. En gamme,
han nærmede sig en af kajakmændene

og huggede efter ham. Hvalrossen ramte
ikke manden. Den fik kajakken mellem
tænderne og halede den ned i vandet.
Det var et uhyggeligt øjeblik. De andre
troede, at deres kammerat var omkom
met; men pludselig gled kajakken op
igen. Manden var uskadt.
Nu roede kajakmændene alt, hvad de
kunne, og slap bort fra hvalrosserne.
Rejsen gik stadig videre nordpå. Det
blev koldere og koldere, og det blev van
skeligere og vanskeligere at komme frem.
I Agto (stedets navn) afleveredes posten.
Dér måtte de så holde jul, langt borte
fra deres familie. Det var en underlig jul,
som de aldrig glemte.
Kort efter begyndte de rejsen sydpå.

Det blev atter en lang og besværlig tur.
De kom hjem omkring helligtrekonger.
Sikken en overraskelse, der blev. Man
havde jo troet, at de var omkomne. Over
hele kolonien lød råbet: „De er kommet!
De er kommet!“
Børn, gamle og unge styrtede ned til
kajakkerne. Der var ordentlig glæde.
Siden måtte de tre kajakmænd ofte
fortælle om deres besværlige og farlige
julerejse.
Motzfeldt.

En af vore grønlandske elever har
sendt Mette Magelund denne lille virke
lighedshistorie ; vi har lånt den til bladet
som en julehilsen fra vore venner højt
mod nord.

MINDEORD
I dag har vi været nogle kammerater
fra 1927, der har delt nogle tanker og
oplevelser, der kom frem i anledning
af fru Kirstine Knudsens (f. Olesen)
sygdom og død den 24. oktober d. å.,
dels skrevet af hendes mand, hr. proku
rist P. Knudsen, Hjørring, og dels af de
res fælles venner. Det var virkeligt vid
nesbyrd om, at det „Ole“ så ægte og
helt gik ind for i sine ganske unge dage
at regne med Guds ord og lade sig sige
af det i både lykkelige og svære dage, det
holdt og bar udover smerter og død.
Man blev så varm om hjertet ved at
læse, at det sidste bibelord, hun midt i
strenge smerter og uklarhed fik læst, var
et, hun selv havde indstreget i sin bibel

den 11. maj 1927: Esajas 41,23: „Jeg,
som er Herren, din Gud, jeg griber din
hånd, siger til dig: Frygt ikke, jeg hjæl
per dig“. Hun var da klar og med et
stort smil, som hendes mand kendte fra
hendes ungdoms vår, sagde hun: „Ja,
det gør han, han svigter ikke. Tak for
alt“. Dette ord har altså mødt hende på
H. u. H. den sommer, vi lærte hendes
kønne, gode smil og sindelag at kende.
Hendes naturlige beskedenhed og allige
vel friske væsen tiltalte mig straks, men
ellers syntes jeg, hun var, som os andre
omkring 20 år, parat til fest og kritik,
når lejlighed tilbødes, eller vi selv tog
den, indtil en dag Pagh bad hende ud
tale sig om et åndeligt emne, vi andre
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hakkede og vrøvlede i. Først blev hun
lidt genert, men udtalte sig så klart og
med en så stilfærdig myndighed, så jeg
blev både stolt og glad ved, vi havde en
så klog og from tyveårig blandt os. Jeg
sad og ønskede det var mig, der havde
fået det anerkendende blik af Pagh, men
undte „Ole“ det i høj grad, hun var
aldrig „ude om sig“ for at lufte sine me
ninger og tro. Hvad gør så dette, at man
kan føle, som en god ven er gået bort?
Vi har kun været 3 måneder sammen
på en højskole, ikke set hinanden i disse
24 år siden. Ja, vi har delt sorger og glæ
der sammen i en lille vandremappe, der
kom til os 11 gamle kammerater 2 å 3
gange årlig. Det har været et kristeligt

og menneskeligt fællesskab for os, cg
„Ole“ har bragt os meget godt der ved
at dele med os, hvor lykkelig hun var
for mand, hjem og barn, taknemlig for
gode kår, og at hendes kære mor var hos
dem. Det er så naturligt, at netop hun,
der havde så meget at leve for, men var
fortrolig med fra sin tidlige ungdom, at
Guds tanker er højere end vore kunne
sige: „Jeg er ikke glad for at dø, men
jeg er tryg ved det, ja, jeg er tryg“. Hvor
er det godt, det kristne håb og frelser, i
Jesus Kristus ikke er noget, vi seh skal
svinge os op til, men så helt og fuldt får
som gave ovenfra.

Hedevig Madsen.

NYT FRA SKOLEN
Som meddelt i sidste nummer af bla
det er vi godt i gang med vinterskolen.
Det er et hold, der går på med frisk mod,
og som både kan spørge og svare, så der
er liv over det daglige arbejde. Gymna
stiklederkursus’et og spejderhøjskolen er
kommet godt i gang, begge med omkring
25 deltagere. Pastor C. Bartholdy har en
foredragstime hver uge og pastor Bærentzens foredrag om frikirker og sekter
er lagt til mandag aften, så folk fra byen
kan deltage.
En del gæster fra udlandet har været
her og holdt foredrag. Professor Lennart
Pinomaa fortalte levende om Finland i
dag, og vi fik gode samtaler med ham.
Han er en betydelig Luther-forsker; net
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op i dag fik jeg fra ham en brochure:
„Anfægtelsen som baggrund for ev ngeliet i Luthers teologi“. Netop fordi denne
baggrund mangler, rammer megen svangelieforkyndelse forbi; vi trænger til en
forkyndelse, der kan vække de sovende
samvittigheder, så de kommer il at
trænge til evangeliet.
Fra Tyskland har vi haft besøg af en
meget levende personlighed, pr: lessor
Meyer-Erlach, som talte flere gange om
Tyskland i dag. Han har boet flere år
på den anden side jern ttæppet og v idste
nøje, hvad den tyske ungdom trangte
til: Central, levende kristendom : årenet
med ansvarsfølelse over for sociale og
politiske opgaver i kommune og stat.

Han ville gerne komme igen i februar
med en flok unge mænd.
Fra Norge har forfatteren Arnulf
Øverland talt til alle skolernes elever om
„Den motoriserede folkevandring“. Et
foredrag, der nok kunne vække den slø
veste til medansvar for Europas skæbne,
men alligevel manglede en virkelig løs
ning. Men taget under eet gav disse tre
foredrag et glimrende billede af Europas
situation i dag.
Fra det fjerne Østen, fra Seoul, Korea
har vi haft besøg af lederen af det, der
svarer til Statens Gymnastikinstitut hos
os, professor miss Shinsil Kim, som gav
os et levende billede af situationen i
Østen, særlig i hendes hjemland Korea
— et gribende foredrag, som sent vil
blive glemt.
Søster Emma fra Lukasstiftelsen har
været her sammen med et par hollæn
dere og fortalt om dette arbejde. Gene
ralsekretær, pastor Leer Andersen har
holdt foredrag om Københavns Kirke
fond.
Endelig har vi haft besøg af 15 teol.
kandidater fra pastoralseminariet. De
gik til en del forderag, havde en diskus
sion med os lærere, en aften hos pastor
Bartholdy og en forhandling med elever

ne om emnet: „Hvordan når kirken ung
dommen?“ Det var et helt igennem vel
lykket besøg; det er efterhånden blevet
en tradition, at hvert hold kommer et
par dage til Haslev, og det er vi glade
for. En af kandidaterne, Chr. Andersen,
var elev her vinteren 1944—45 og har
siden den tid taget præliminæreksamen,
studentereksamen og teologisk embeds
eksamen; det er en præstation, man må
tage hatten af for.
Den første adventssøndag med besøg
af ca. 35 gamle elever har vi allerede
fejret, og julestemningen er godt begyndt
at brede sig. Det er en festlig tid ind
under jul. Måtte Guds ånd berede vore
hjerter, så julens Herre kan drage ind
og give den juleglæde, som varer evigt.
Med dette ønske sender vi hjertelige hil
sener.
Deres hengivne
Kati og Johs. Magelund.
Samlet på H. u. H. adventssøndag
sender vi alle sommerpigerne 1951 en
hilsen og ønsker jer en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Anna Hansen, Edith Snabe, Grethe Høj,
Tove Larsen, Birgit Olsen, Dida, Bitten,
Marie Paulsen, Dagny Hald,
Kirsten Juhl, Marie Nielsen.
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MED H.u.H. PÅ UDFLUGT
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Det hænder, at vi tager en udflugt nu og da.
Det har vi også gjort i år, og her er et par bil
leder. I kender nogle af dem og vil sikkert med
glæde mindes jeres egne ture. Her er først et
par fra kirketurene:

3. Mindestenen for Asser Ryg.
1. Ringsted, valdemarernes gamle kirke. Den
er meget større end billedet viser, véd I nok,
men der kunne ikke være mere i fotografi
apparatet.

2. Fjenneslev kirke.
12

4. Bjernede kirke, Sjællands eneste rundkirke

Sommerspiret

Fra Sverrigsturen.
5. Fraterbrønden fra Sorø gamle kloster.

Et par glimt fra Mønsturen. N. S. er
højt oppe på det ene

Lidt saltvandssprøjt fra Kulien samt ved kul
gruberne i Hoganäs, og endelig noget nyt på
denne tur.
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Kulgruberne ved Haganäs
Afrejse fra »Klitgården«
Efter hjemkomsten fra Sverrig boede — som
for omtalt — deltagerne en nat på „Klitgår
den“, Ordrup gymnasiums lejrskole.

Se nu rigtig på disse billeder og vis dem il
unge piger, der skal på skole. — — — Her
skal vi nemlig efter planen til sommer — 19:>2
have nogle dages lejrskole. Får vi godt vejr •—
og hvorfor skulle vi ikke få det — vil det bl i.'
nogle dejlige dage.

»Klitgården«
Og så slutter vi med lidt fra det daglige lit
på H. u. H.

»Klitgården« i fugleperspektiv
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7. Syvende september: Så farvel, åget
ved forstanderens afrejse til Syden.

2. English boys — danske piger.

1. Sondag morgen — flaget hejses.

Der er gang i havearbejdet

3. Praktisk øvelse på H. u. H.

6. Hor nu efter, Christian!
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FINLANDSTUR SOMMEREN 1952
Som deltagerne i turen til Bornholm
i sommer husker, blev det vedtaget, at
jeg skulle undersøge, om vi til næste
sommer .kunne få arrangeret en tur til
Finland i sommerferien. Efter forhand
linger med gode venner i Finland kan
jeg nu oplyse, at vi forsøger at tilrette
lægge en tur i dagene 25. juli—6. aug.
Der bliver som sædvanlig adgang for
tidligere elever på H. u. H., samt i den
udstrækning, der er plads til, for andre
venner af skolen og os!
Turen skulle gå via Stockholm og
Ålandsøerne til Åbo, hvor der vil stå en
bus til vor rådighed i en uge. Ruten er
tænkt som følger: Åbo—Karis (Lärkulla
—Stiftelsen) —Helsingfors—Borgå—Tavastehus—Tammerfors—GI. Karleby—
Ny Karleby—Vasa—Bjørneborg—Åbo.
Der er 1 dags ophold følgende steder:
Stockholm, Ålandsøerne, Helsingfors,
Ny Karleby og Stockholm. Der bliver
ophold på følgende højskoler: Lärkulla,
Ny Karleby og Vasa. løvrigt overnatnin
ger på vandrehjem eller hoteller, efter
som det kan fås. Vi får vel et glimt af
olympiaden, dersom den ikke er færdig
den 30. juli, hvor vi antagelig er i Hel
singfors.
Prisen vil blive for hele turen, alt ibe
regnet, ca. 530 kr. -j- 32,40, dersom man
ønsker sovevogn København—Stock
holm og retur. Afrejse fra København
25 juli aften og ankomst til København
6. august morgen (evt. aften — i så fald
ingen sovevogn, men en dags forplejning
i Stockholm ekstra!) — Alt selvfølgelig
med forbehold mod prisstigning og kurs
ændring.

Lad mig høre fra evt. interesserede,
om jeg skal arbejde videre med sagsn.
De vil i så fald få tilsendt udfør
ligt program for turen og iøvrigt gennem
„H. u. H.-bladet“ blive holdt underret
tet om denne.
Jeg har været så heldig at få et leg. t
til rejse i Finland til foråret. Der vil jeg
i enkeltheder kunne tilrettelægge turen
dersom der melder sig et tilstrækkelig
stort antal deltagere (ca. 35).
Familien i Bredgade 15 sender her
med alle deltagere i turene de tidligere
somre og iøvrigt alle kendte og ukendte
læsere en hjertelig hilsen med ønsket >m
en velsignet jul.
Birgit, Marta og Axel Nielsen.

Haslevkredsen i København (HnH)
har julefest på KFUK, St. Kannike
stræde, den 28. dec. kl. 19,30.
Lærer Pedersen taler.
Forskellig underholdning. Oplæsning
ved viceskoleinspektør C. Larsen.
Kom rigtig mange og tag en even
tuel gæst med.
Glædelig jul og velsignet nytå'r øn
skes alle bladets læsere af
Emma, Augustinus.
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