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København

For hele folket
„Se, jeg forkynder Eder en stor glæde,
som skal være for hele folket“, således be
gyndte forkyndelsen af juleevangeliet.
Dette er altså ikke en specialit. f. nogle spe
cielle mennesker. Nej, det er for hele fol
ket; så stort er det, at det slår til for os
alle. Derfor glæder jeg mig over de prop
fyldte kirker juleaften og juledag. Jeg glæ
der mig også over alle dem, der lytter ved
radioen, enten det så er, fordi de ikke kan
komme i kirken, eller fordi de er medlem
mer af St. Nicodemus’ menighed, og løn
ligt af frygt for „jøderne“, hører budska
bet på denne vis.
Og ære være dem, havde jeg nær sagt,
der forsager hjemlig hygge for i fængsler,
buler og knejper at tænde en liden jule
kærte og forkynde evangeliet om den store
glæde: Eder er i dag en frelser født.
Det er overalt folket, der lytter til det
budskab, der skal være for hele folket.

Julen skal minde os om dette: for hele
folket.
Til hverdags kan vi fristes til —■ og vi
falder undertiden for fristelsen — at ville
erobre Jesus for vore grupper og retninninger, bevægelser og partier. Ja, vi kan
ligefrem få det som visse folk, da han leve
de på jorden. De var helt bange for, ät
Jesus skal komme i slet selskab hos de
andre. „Han spiser og drikker med toldere
og syndere“, hed det.

„Hvis denne var en profet, vidste han,
hvad det er for en kvinde, der taler méd
ham“.
Det var jo forfærdeligt, han var i slet
selskab.
Var han en profet, søgte han dog vel
bedre selskab, kom til de rene, kom til os.
Sådan sagde de og derfor kom han ikke . 1
dem. De havde nok i glæden over sig selv;
derfor fik de ikke del i glæden over ham.
Dette er en gammel historie, men vi kan
lære af den i dag, hvis vi ikke er alt for
kloge og trygge til at lære noget.
Dog min læser, dette her forstår du må
ske ikke; men vi kan i hvert fald glæde os
over, at det er for hele folket, fordi det
betyder, at det er også for os; vi véd jo, at
„vi trænger til glæden her“. Glæden over,
at
„Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt himlen var hans eje“.

Sammen kan vi da lytte til tonen:
„Hver en sorgfuld sjæl blev karsk og glad,
kast af din tunge smerte.
Et barn er født i Davids stad
til glæde for hvert hjerte.
Til barnet lad os stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, Barn Jesus”.

Blive børn i sjæl og sind, børn, der kan
glædes ved at modtage og ved at give; det
er godt. Derfor: Til barnet lad os stige
ind.
N. P. P.

Ved juletid i Ravnkilde præstegård
Lidt om hjemlivet hos Indre Missions formand, pastor Chr. Bartholdy

Det var et vovestykke i en kritikfyldt
tid at skrive personligt og tilmed nu og da
at blive „romantisk“. Men en kronik af
retsfuldmægtig H. Winkel, Viborg, om li
vet og „duften“ i biskop Scharlings præ
stegård på Sjælland, gav trods alle betæn
keligheder stødet til at fortælle lidt om
juletiden i Ravnkilde præstegård. Samme
retsfuldmægtig var ofte week-end gæst i
præstegården og vil blive husket ikke blot
på grund af de problemfyldte diskussioner
han indledede, men også for berømmelige
jagtture med hund og muskedonnert, hvor
det ofte var mere farligt for forpagterens
høns og gæs end for de agerhøns og harer,
som i det afgørende øjeblik som regel vak
te den følsomme jurists medlidenhed.
For en, der som den første i slægten
slog ind på præstegerningen, var det en
oplevelse som nybagt kandidat, der tilmed
ikke havde nået „den kanoniske alder“ af
25 år, at blive ansat som den første hjæl
pepræst hos den nyvalgte formand for
Kirkelig Forening for Indre Mission i Dan
mark, Chr. Bartholdy, der havde ti gene
rationer af præster bag sig. Ganske vist
havde pastor Bartholdy før haft uordinerede kapellaner gående i kortere tid mod
at yde dem gratis tobak, men jeg skulle
ansættes med den tids gældende løn for
hjælpepræster: 100 kr. om måneden plus
fri station, men uden fri adgang til tobaks
skuffe og cigarkasse. Her gjorde jeg mit
første dårlige indtryk, idet min sognepræst
i gode venners kreds nu og da gav udtryk
for, at jeg havde været ham en skuffelse.
Hans tidligere kapellaner havde gjort
grove indhug i hans tobaksforsyning. Nu
havde han glædet sig til at få en kapellan,
han kunne ryge sammen med på kapella

nens egen regning — og så røg han ikke!
Jeg fik det gode råd med passende mel
lemrum at ryge en cigar for ikke at blive
farisæer. „Ryger De, eller er De farisæer“

Ravnkilde præstegård

kunne det lyde, når cigarkassen blev budt
rundt.

Pastor Bartholdy har i store kredse af
vort folk fået ord for at være en hård og
dømmende sortseer. Det er et fuldkom
men forvrænget billede. En mere positiv
indstilling overfor livet, „det hele menne
ske”, samfundet med dets sociale og poli
tiske problemer, findes næppe i Danmark,
dertil en verdensvid horizont, der var lige
så godt orienteret i historien og littera
turen som i europæiske landes og andre
verdensdeles problemer. Ind imellem al
vorlige studier og missionsarbejde blev der
tid til udflugter til historiske og natur
skønne steder, til at spille badminton, hvor
den 180 cm høje kapellan ofte måtte bide
i græsset for sognepræsten, der kun nåede
ham til skulderen, men til gengæld kunne
smide ketcheren over i den anden hånd og
derved værne sit felt. Ofte gik det som i
krigen med ditmarskerne, hvor det over3

modige råb: War di buer, der garde
kommt, blev afløst af: War di garde,
der buer kommt! I en tid, hvor bogen
„Spis, drik og vær slank“ næsten er blevet
en andagtsbog for mange mennesker, kan
følgende replik fra den ikke særlig slanke
sognepræst til den lange, ranglede med
hjælper, på hvem selv den bedste mad
ikke ville blive hængende, være på sin
plads! „Jeg beder Vorherre velsigne ma
den for mig, og det gør han, men det gør
han øjensynlig ikke for Dem!“
Besøgene i den blå Opel Kabriolet gen
nem det storladne himmerlandske land

skab rundt til gode venner og bekendte
var oplevelser for sig, enten det var hos
biskop Gøtzsche i det berømte stude
reværelse i Viborg bispegård, eller hos
stiftsprovst Schepelern, hvis græske nye
testamente med noter fra et langt livs flit
tigt studium blev en kostelig arv, der se
nere tilfaldt pastor Bartholdy. Endnu står
mit første besøg hos familien Krohn i Tå
strup præstegård mig levende for øje. Det
første, der væltede os i møde på gårds
pladsen var en Grand Danois med 8 store
hvalpe, dernæst en del af pastor Krohns
15 børn, foruden svigerbørn og børnebørn
— en overvældende illur tration af drt
snart kun fra historien og litteraturen
kendte frugtbare liv i de danske præste
4

gårde. Det liv i Gudsfrygt og nøjsomhed,
der her levedes, og venskabet mellem de
to præster, pebersvende og den rige
familiefader, vil jeg sent glemme. Pastor
Krohn fortalte, at han var blevet spurgt
af en københavnsk dame, hvor mange
børn, han havde. „Otte drenge“ — —
„otte drenge!“ Hun slog hænderne sam
men. „Ja og syv piger“ — Hun var nær
ved at dåne. „Og tilføjede præsten, „den
sidste var lige så velkommen, som den før
ste“. — Det skal lige tilføjes, at tre af dis
se er eller har været missonærer i Ind en
og alle har fået uddannelse til gode stillin
ger i livet.
En af Grand Danois’ens hvalpe fik vi
med til Ravnkilde. Vi var i den tid opta
get af diskussionerne mellem de to schwei
zerteologer Barth og Brunner, om der var
noget godt i mennesket efter syndefaldet.
Karl Barth havde lige udgivet stridsski':ftet „Nein“ som svar til professor Brunner.
Jeg foreslog, at hunden skulle hedde
Barth, den skulle bjæffe „Nein“, når
ubudne natlige gæster nærmede sig præ
stegården (det hændte netop i den tid, at
der skete indbrud. Pastor Bartholdys iv
rige studium af kriminalromaner førte
desværre ikke til tyvens pågribelse). Qm
det var på grund af teologiske sympatier,
véd jeg ikke, men hunden kom nu til at

Frk. Bramsen med »Brunner«

hedde Brunner og var i et par år en god
kammerat og ledsager på talrige ture i
Rold skov.
Når man begynder at lade minderne
passere revy, myldrer alvorlige og mor
somme minder frem, men det var julen,
hjemmets fest, jeg skulle fortælle om. Man
skulle tro, at julen hos en pebersvend ville
være kedelig, tilmed hos en flittig præst,
hvor utallige juleprædikener og taler
skulle .præsteres; og dog tør jeg sige, at
skønnere og indholdsrigere fester, opleves
næppe i norden. Sidste halvdel af decem
ber er en forholdsvis rolig tid for præster;
der holdes ikke så mange møder, så der
bliver tid til stilhed og forberedelse til
prædikener og lignende, så disse kunne
være i orden, når festen kom. Den første
gæst, der kom, var pastor Bartholdys mo
der, datter af stiftprovst Gad, Ålborg. Om
hendes rige personlighed kan man læse i
„Hjemliv og trosliv“ 1950. Trods enke
stand og skrøbelighed og et på flere måder
svært liv bag sig, var hun fuld af glæde
og liv, vågen og interesseret i alle livets
spørgsmål. Hun var et af disse herlige
gamle mennesker, der ikke var negativ og
kritisk overfor den unge slægt med det
mere eller mindre udtalte omkvæd „den
gang jeg var pige, var der piger til“. Hun
var fuld af glæde og taknemlighed over
det hjem pastor Bartholdys husbestyrer
inde (nu gennem 30 år), frk. Bramsen fra
Sdr. Bjert, havde formået at skabe for
hendes ældste søn. Med rette blev det ny
lig ved frk. Bramsens 60 års fødselsdag
sagt: at hun både havde styret huset og
været kapellan i de mange år. Hun har
ikke blot formået at gøre præstegården
til et hjem for sognet, men også at arran
gere søndagsskole, ungdomsmøder, mis
sionskredse med bazar, møder for gamle
o. s. V.
Et par dage før jul kom pastor Bar

tholdys søstre, der var lærerinder på
Askov Højskole. Med dem kom liv og
spænding ind i præstegården; cfon ene
søster havde ligefrem det princip, når
hun var sammen med grundtvigianere at
forsvare Indre Mission, og når hun var
sammen med missionsfolk at forsvare de
grundtvigske synspunkter. Derfor blev
samtalen aldrig kedelig eller ensidig, men
problemerne blev belyst skarpt fra flere
sider. Ofte kunne bølgerne gå højt — i en
søskendeflok bruger man jo ikke så meget
vat — som engang da diskussionen dreje
de sig om bibelsynet, hvor C. Bartholdy
lod følgende bemærkning falde: „Ofte sy
nes jeg, grundtvigianismen er en helt an
den religion!“ Det var for meget f r
søsteren, såsom moderen måtte ile til
undsætning: „Det skulle du nu hel
ler ikke have sagt, Christian!“
Højskolensproblemer,en fremmed verden
for de fleste akademikere, blevogsådrøftet,
og her fik både pastor Bartholdy og jeg
de første indtryk af den verden, vi senere
skulle komme til at leve midt i. Trods
store meningsforskelle var man alligevel
eet, og det var en rigdom således inden
for hjemmets vægge at have vidt forskel
lige synspunkter repræsenteret. Trods alt
kunne man godt anvende de kendte sæt
ninger om disse juleferiediskussioner: En
hed i det væsentlige, frihed i det uvæsent
lige, kærlighed i alt“.
Den sidste gæst, der kom, var kaptajn
Bartholdy, en ikke meget talende, men
måske netop derfor prægtig kammerat på
lange traveture i Rold skov.
Juleaftensdag havde sit eget
præg. Pastor Bartholdy holdt ikke guds
tjeneste juleaften. (Disse korte følelses
betonede gudstjenester anså han for over
fladiske. Juleaften var hjemmets fest, jule
dag den egentlige højtid, hvor folk skulle
have en virkelig juleprædiken). I løbet af
5

eftermiddagen pyntede han selv juletræ
et, kun med lys og grankogler. Klokken 18
spiste man risengrød og gåsesteg; gåsen
kom hel på bordet, og sognepræsten skar
selv for. Efter middagen hjalp alle med
opvasken, mens pastor Bartholdy tændte
juletræet, hvilket skete allerede kl. 19. Og
så klang de gamle julesalmer under præ
stegårdens tag. Man tog sig god tid, nu
var det helligaften. Mens lysene brændte
læste pastor Bartholdy juleevangeliet og
alle samledes i tak, tilbedelse og forbøn for
familie, slægt og venner — netop i det
øjeblik, hvor alle var samlede i hjemmet.
Man forstod, at denne mand var sine ven
ner en virkelig ven, og derfor også elsket
og afholdt af så mange.
Først nu kom turen til pakkerne og jule
brevene; ikke mindst disse sidste blev imødest med spænding; ingen fik nemlig ud
leveret breve de sidste dage før jul; sogne
præsten gemte dem alle, og så meget
større blev glæden juleaften, når vi efter
at have mødt familie og venner i bønnens
stilhed nu kunne møde dem i deres breve.
Det tog tid; de mest interessante hilsener
blev meddelt til alle og enkelte blev læst
højt.
Det er vanskeligt at beskrive hyggen
ved en juleaften; en mærkelig kontakt
med tiden og slægternes gang, forenet
med følelsen af evigheden, som netop på
denne aften åbenbaredes for os tidens
børn.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimsgang.

Præstegården fik vand ved hjælp af
hævert fra en kilde i bakkerne neden
under. Ofte har jeg stået og lyttet til hæ
vertens pulsslag, og følt mig som det fnug,
et menneskebarn, ja hele vor klode er i
6

evighedens lys. — Og så fortæller julen
os, at disse fnug er så værdifulde i Guds,
vor skabers øjne — at han ville blive men
neske i Kristus for at frelse os fra me
ningsløshed og fortabelse. Stærkere for
kyndelse af, at der er et mål og en mening
med vort liv, kan der næppe lyde.
Juleaften i hjemmet og nytårsnat i kir
ken er øjeblikke, hvor der gives os menne
sker lejlighed til pejling i tilværelsen:
Hvorfor er vi her, hvad er vort ærinde på
jorden i de år, vi får lov til at leve her?
Her må jeg få lov til at fortælle om en
skik fra mit eget hjems juleaften: at sidde
ganske stille og se de sidste lys brænde ned
på træet. Julelys brænder ud på mange
forskellige måder akkurat ligesom menne
skeliv. Det er sundt et øjeblik i familjens
kreds at tænke på, at også vort liv slukkes
før eller senere.
I Ravnkilde præstegård brød man tid
ligt op. Julemorgen skulle vi alle i kiike,
det var den egentlige højtid. Det var altid
en festlig kirkegang enten det var i Ravn
kilde eller Brorstrup kirke, hvor en leven
de menighed flokkedes om julens budskab.
De følgende dage stod i juletræernes
tegn; der var intet missionshus i Ravn
kilde, så det meste måtte foregå i præste
gården. Til børnenes juletræ kom der som
regel over hundrede, til de unges op til
firs, så det kunne ses på de nyfernisersde
gulve, når de havde leget!
I mellemdagene kom gode venner på
besøg, pastor Willers fra Hornum, l;æge
Gøtzsches fra Haverslev, læge Barthcldy
fra Skørping m. fl. Studentertidens cplevelser blev frisket op, og der blev fortalt
historier til langt ud på natten. Nogle af
os havde boet på Regensen og Borchs Col
legium, så der var stof nok. Pastor Willer
har et stort forråd af historier, og pastor
Bartholdy har en vidunderlig evne til at
opfatte og huske livets mange pudsigheder

— og anvende dem som illustrationer i
rette øjeblik.
En jul hændte det, at man — efter at
have fortalt historier og hygget sig til
langt ud på aftenen — hentede et bobspil
i lægeboligen i Haverslev. Kl. 1 meddelte
Bartholdy: „Nu går jeg i seng, men I kan
godt fortsætte!“ Det gjorde gæsterne, og
noget senere ville de have kaffe for anden
gang i aftenens løb. Man befandt sig så
godt i præstegården, så der var ingen, der
havde lyst til at tage hjem.-------

Pastor Bartholdy er en af de præster,
hvis ord bliver hørt, men ofte misforstået.
Derfor har så mange fået et helt forkert
billede af ham. Disse linier skulle prøve at
give et lille glimt af hans rige menne
skelige personlighed, som alle, der
kender ham, i så høj grad værdsætter og
påskønner. Gid han endnu i mange år må
få lov til at leve og virke i den danske
folkekirke.

Pastor Bartholdy med sin gudsøn, Carl Gerhard.
Ligner han ikke Churchill?
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Paavo Ruotsalainen
en finsk folkevækker
1777—1852

Paavo kommer til smeden Högman

De fleste danske kender Hans Nielsen
Hauge og véd om hans enorme betydning
for norsk folkeliv og kristendom i de sidste
150 år. Men få ved, at kun den 6 år yngre
linske lægprædikant Paavo Ruotsalainen
som døde i år for 100 år siden, har haft en
betydning for det finske folk, som er
mindst lige så stor. Gennem sit lange liv
foretog han utallige fodrejser på kryds og
tværs gennem Finland som lægprædikant,
og endnu i dag træffer man i finske afsides
liggende bygder folk, der går klædt som
Paavo i „skjørtdragt“ og bærer langt hår,
som han gjorde, men hvad mere er: over
alt i finsk kirkeliv og folkeliv træffer man
mennesker ,som er præget af hans forkyn
8

delse og ejendommelige, stærke personlig
hed.
Som ganske ung blev han grebet af den
pietistiske vækkelse, der var opstået ilden
salmi sogn ikke langt fra hans hjem i det
indre Finland. Det var en stærk følelse af
den almægtige Guds nærværelse og |:.n
egen fordærvelse, der drev den unge
Paavo til smeden Högman, for hos ham
at hente råd og trøst. „Eet fattes dig, og
dermed alt: hjertets fornemmelse af Kri
stus“, sagde Högman til ham. Denne for
nemmelse opnås kun i stilhed for Grids
ansigt, og man må hellere hele sit liv leve
under syndesorgens smerte end lade sig
nøje med menneskelig trøst.
Paavo oplevede Guds trøst, og inden
længe er han den betydeligste menneske
lige kraft i den vækkelse, der bredte sig
som en løbeild fra sogn til sogn, og som
ikke alene greb lægfolket, men snart også
studenterverdenen, så at også mange
begavede præster sluttede sig til. Men
først og fremmest gennem sin lægmands
forkyndelse trængte den finske pietisme
så dybt ind i folket, så det er få lande,
hvor der findes religiøse bevægelser, der
kan sidestilles dermed.

Bevægelsen, som stadig er den mest
betydelige i finsk kirkeliv, er, så paradok
salt det end kan lyde, meget kulturåben,
og den har overalt, hvor den har virket,

grundlagt skoler af forskellig art, således
en lang række folkehøjskoler, der alle er
meget stærkt nationalt præget og fædrelandssindede. Men også skoler af faglig
art såvel som højere skoler er oprettet af
„de vakte“, og mange er gået ind i det
politiske liv, hvor de har gjort en betydelig
indsats i Finlands nyere historie. I krigene
er den stærke vækkelse, som vi har hørt
om det, spontant fortsat. Pietisterne har
også skabt en rig litteratur, såvel skønlit
teratur som opbyggelig. Og det er værd at
bemærke, at den skønlitterære litteratur,
så vidt jeg kan forstå, ligger på et højere
kunstnerisk plan end vanligt for „kriste
lig“ litteratur.
Alt dette •—■ og ikke mindst det sidst
nævnte — hænger sikkert sammen med
de vaktes nøgterne realisme og deres sans
for humor. Paavo selv ejede i så henseende
et talent af første rang — et tegn på sjæ
lens virkelige frigørelse, som afdøde ærke
biskop Lehtonen udtrykker det. Man skal

være sig selv — helt og holdent, naturlig,
ufuldkommen. Man behøver ikke at skam
me sig over sine vanskeligheder, sin tvivl
og sin uerfarenhed i åndelige sager. „Her
ren kræver ikke nogen stærk tro af os, alle
må vi begynde ved begyndelsen“, siger de
med stor ydmyghed. De vaktes kærlig
hed og gæstfrihed overfor vildfremmede
mennesker er berømt. Alt er her naturligt
og ukunstlet. Den, der har oplevet at del
tage i deres „kammersammenkomster “, vil
aldrig glemme det. Det er et af mine bed
ste minder fra aprilsrejsen til Finland i år,
da jeg 1. påskedag var sammen med ca.
150 unge og ældre på en stor gård i Nivala sogn til påskemøde. Her vekslede
sang og tale, recitation ost kantelspil, kor
sang og frie vidnesbyrd 3—4 timer.

Her traft jeg mennesker, som havde fat
tet, at evangeliet er et godt budskab til en
falden verden, og at det er for hele folket.
Axel Nielsen.

Et par billeder fra Finlands-turen^

Et glimt fra tilskuerpladserne
på det store olympiadestadion

Fem kammerater fra sommeren 1951
hos Martha Bjørkgren, Gi. Karleby

Forstander Magelunds møder i januar:
Helsinge missionshus søndag den 4.: Højskolemøde for Nordsjælland.
Skelskor kirke onsdag den 14. kl. 19,30.

Maribo torsdag den 15. kl. 20. Mødet arrangeret af L.Y.M, men gamle elever er velkomne.
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Fra skolen^
Påny er skolen blevet fyldt til randen af
ungdom så mange, at to må bo i præste
gården. En prægtig flok som det hver dag
er en glæde at arbejde med. Alle dele af
landet er repræsenterede, der er lige man
ge med statstilskud fra Københavns magi
strat og amt som fra Ringkøbing amt
(17), så der er balance i tingene! Vi har
den glæde at have 20 på 2. års holdet, 14
mænd og 6 kvinder. Derimod kniber det
med tilslutningen til gymnastiklederkur
sus og spejderhøjskolen. Der må gøres no
get for tilgangen til disse kursus om vinte
ren, hvis de fortsat skal opretholdes, de er
temmelig kostbare. Der er brug nok for
ledere i begge arbejdsgrene; vær med til
at sende nogle til uddannelse.
Der arbejdes på skolesale og på værel
ser. Vi prøver at give eleverne vort bedste
og dertil kommer en del fremmede fore
dragsholdere. Forfatteren, pastor Erik Ål
bæk Jensen har tre litteraturforedrag om
ugen, en række om sagaerne (brydningen
mellem kristendom og hedenskab i nor
den), en række om „Moderne kristne,
europæiske forfattere“ og en række om
„Danske nutidsforfattere“. Sidste række er
offentlig, så fordragssalen har været over
fyldt hver mandag aften.
Som krydderi til det daglige arbejde har
vi haft en række fremmede talere.
Sekretær i det internationale missions
råd, Erik W. Nielsen, har givet os et glim
rende overblik over verdensmissionens stil
ling i dag. Samme dag havde vi forøvrigt
10

stålbåndsoptagelse til udsendelse i con
svenske radio; sangkoret sang og liere
elever blev interviewet. Udsendelsen kommer sidst i januar.
Missionær Mathiesen, tidl. Afrika, har
holdt foredrag: „Elvad sker der i Afrika
i dag?“, og vi har hørt om „Skovtoftes“
arbejde. En særlig række foredrag kunne
vi kalde „Landene under korsbanneret“:
Axel Nielsen har talt om Finland, under
tegnede om Færøerne, pastor Solberg,
Elverum, om Norge, generalsekretær i det
internationale skiforbund, rektor Kaech
fra Schweiz om dette land. Han viste også
nogle pragtfulde films, hovedsagelig om
vintersport.
Første søndag i advent fejredes på( fest
lig vis, det var et helt lille elevstævne, ca.
50 gamle elever kom på besøg. Det bliver
dejligt, når vi engang får lidt mere plads.
I oktober har vi foretaget en del for
bedringer på skolen. Kablerne i den elek
triske installation er fornyet, vi hai fået
oliefyr, det gamle udhus er blevet „hcvedrepareret“, vi har indrettet garage til
„Jumbo“, som vor lille bil kaldes, meget
malerarbejde er blevet udført i hele kæl
deretagen, spisesalen og foredragssalen er
blevet malet, og en del af værelserne er
blevet tapetseret, nogle få har fået faste
skabe, og alle borde og stole er blevet
lakeret. Sommereleverne gav et goat bi
drag til en lysekrone til elevernes daglig
stue; vi har fået en meget smuk tiarmet
fra Fog og Mørup, nu syntes vintergleverne, at stuen også trængte til et nyt; gulv
tæppe og har samlet kr. 511,00 ind til
dette. Nu mangler der blot nogle flere
solide lænestole.

Til biblioteket har vi anskaffet nogle
nye håndbøger og større værker, de bru
ges flittigt af eleverne.
Til sommerskolen er der allerede ind
meldt 16. Vi har fået trykt et nyt pro
gram, hvori der også gives oplysninger om
det nye særhold i kjolesyning og hånd
arbejde. Skriv efter dette eller giv os
adressen på unge, som I mener trænger til
et kursus. Tænk på de 50 % flere børn,
der blev født under krigen, og som nu

vokser op. Hvem skal præge dem og give
dem livsholdning og tro?Der er som aldrig
før brug for ansvarsbevidste og dygtige
unge, som kan gøre en indsats, og som for
står at livet er kamp og ikke idyl. I denne
kamp gav Gud sin egen søn; derfor blev
det jul på jord.
Med ønsket om en rigtig velsignet ad
ventsfest og julehøjtid, sender vi de hjerte
ligste hilsener.
Deres
Käti og Johs. Magelund.

Hofnareru

Alle på H.u.H. øn
sker alle gamle elever og
venner en glædelig og vel

signet julefest.
Besøg af den indonesiske
undervisningsminister
il

Vinterholdet 1952-53

1. række

Amby, Karl Ejner, Randrup. Andersen, Erik Th., Fausing. Baggesen, Holger, Ingstrup.
Basse, Helge Lodvig, Søborg. Bjerrum, Peder, Fruens Boge. Caspers, Harald, Slesvig. Christen
sen, Anton, Borup. Christensen, Svend Åge, Tvis. Dinesen, Gunnar Toftgård, Skovby. Dusgård,
Bjarne, Vivild. Dybro, William, Tyrsig. Gregersen, Karl, Linnet. Flammer, Martin, Tverå.
Harbo, Erik, Hurup, Thy. Hoppe, Hans Nielsen, Råsted. Hojen, Verner, Brøndum. Højen,
Regnar, Brøndum. Iversen, Johs. Grøn, Frederikshavn. Jacobsen, Karl Eli, Isenvad.
2. tæitkn

Jensen, Thorkild Bøgh, Spottrup. Jensen, Eigil, Mullerød. Jensen, Georg, Sønderborg.
Jensen, Jørgen P., Tyvelse. Jensen, Christian, Farendløse. Jensen, Jens J. E., Fausing Jensen,
Poul Dalgård, Vejrum. Jensen, Hans Jørgen, Ålborg. Jessen, Leif Vagtmann, Fensmark. Jør
gensen, Jacob, Karsholte. Larsen, Helge, Skippinge. Larsen, Knud V., Stouby. Madsen, Poul
Axel, Årestrup. Madsen, Peder, Semb. Madsen, Hans Peder, Glamsbjerg Pedersen, Stig Hvass,
Humlebæk. Petersen, Flans Ehlig, Nakskov. Rasmussen, Mogens Kofoed, Nykøbing F. Risager,
Knud Erik, Lyngså. Wincents, Arne, Farendløse.
3. række

Sørensen, Henny Søgaard, Ballerup. Andersen. Marie. Lynderup.
Andersen, Lis, Ålborg. Andersen, Birgit Sonne, Nørre Åby. Brisson, Rita, Herstedøster.
Brødsgård, Stinne, Harte. Bähler, Alice, Speig, Schweiz. Carlson, Ester, Velling. Christensen,
Gerda, Fur. Christensen, Katrine, Vorgod. Christensen, Lilly Irene, Tranum. Christensen,
Nelly Ingeborg, Debel. Dalsgård, Andrea, Fur. Danielsen, Elly, Hald. Døssing, Åse, Kellerup.
Fomsgård, Ruth, Ringkøbing. Frandsen, Krista E., Ejstrup. Færk, Erna, Debel. Grønborg,
Kamma S., Holstebro. Hald, Ella Andersen, Brøndum. Hansen, Dora, Vanløse. Hansen, Anna
Lisa, Vester Hassing. Hansen, Åse Hegård, Herning. Held-Hansen, Ellen Ninna, København.
Hermansen, Kirsten, Stenlille. Ibskov, Kate, København. Iversen, Martha, Mammen.
4. række

Jacobsen, Grethe, Mammen. Jacobsen, Gudrun, Hjordkær. Jensen, Ninna, Hundstrup.
Jensen, Marie Gåarde, Silkeborg. Jensen, Edel, Avedøre. Jensen, Ellen Poula, Tyvelse. Jensen,
Gretha Saloma, Fjelstervang. Jensen, M artha, Vinderød. Jensen, Grethe Estrup, Herning.
Jørgensen, Stinna, Herning. Kiilerich, Emma, Aulum. Kjeld, Astrid Friis, Hjarup. Koldsø,
Esther, Lomborg. Knudsgård, Karen, Nors. Kristensen, Birthe Kirstine, Vejle. Kristensen,
Ritha Østergård, Herning. Larsen, Mina, Stenstrup. Madsen, Rigmor, Herrup. Madsen, Inger
Margrethe, København. Mortensen, Karen, Struer. Møller, Ågnes, Bonderup.
5. række

Nielsen, Helga Elisabeth, Seden. Nielsen, Anna, Ikast. Nielsen, Cathrine, Bodsbøl. Noer,
Lilly, Nr. Nissum. Nørgård, Metha, Dronningelund. Pedersen, Inga, Byrum. Pedersen, Vera,
Byrum. Petersen, Thyra, Askø. Petersen, Anni, Grenå. Petersen, Gunny Ellen, Valby. Petersen,
Grete, Holbæk. Rasmussen, Esther, København. Siggård, Edith, Fleming. Skovbjerg, Anna,
Studsgård. Steffensen, Kirsten, Gårde. Studsgård, Kirsten, Oiling. Svendsen, Frida, Hørsted.
Thomsen, Hilda, Videbæk. Thomsen, Hansine, Ballum. Thomsen, Ingeborg, Harpelunde.
6. rækks

w

Thygesen, Anna Grethe, Ikast. Troelsen, Esther, Lejrskov. Ølgård, Thyra K. Jensen, Lem.

Under ransagningen af gamle foto
albums efter billeder til artiklen om jul i
Ravnkilde, stødte jeg på to billeder fra det
glade studenterliv på Regensen. På det
første sidder Karl Robert Hansen og jeg
En flok vordende højskolefolk

for 20 år siden

Problemerne drøftes.

og diskuterer problemerne på Finsens
gamle værelse ud mod rundetårn. Da Karl
Robert Hansen nu har taget beslutningen
at blive som forstander på Fårevejle, vil vi
også her i vort blad byde ham v e 1 k o mmen i højskolefolkenes kreds.
Vi glæder os til samarbejdet.

Det andet billede er taget på toppen af
rundetårn efter en fastelavnsfest. Ikke
mindre end fire af kammeraterne er nu
højskolefolk: Pastor Dons Christensen,
Askov (længst til højre), forstander Sø
gård Jørgensen, den nye idrætshøjskole
ved Sønderborg (halvt siddende nr. 3 til
højre), forstander Frede Bording, Køben14

havns Højskole (halvt siddende nr. 4 fra
venstre) og undertegnede, siddende ined
de lange ben v. s. a. pastor Poul Verner
Hansen, nu præst ved domkirken i Køben
havn.
De forskellige hatte er de forskellige
vækkerforeningers „emblemer“, jævnfør
Hostrups fortællinger, „Genboerne“ o.ja.
Tidligere var det glade, frie studie- og
kammeratliv på studenter kollegier forbe
holdt nogle få; nu kan alle unge få en lig
nende oplevelse på en højskole, nogle end
da 10 eller 15 måneder, hvis de tager på
udvidet højskole eller 2-års hold. Mange
flere unge burde benytte sig af dette. Sta
ten giver tilskud til 3 højskoleophold
Johs. M.

Glimt fra

sommerens glade dage
Glimt og glæde rimer på gammeldags
vis med stavrim, kæmperim altså, og
her lader vi jer se et par glimt af det
glade skoleliv hjemme og ude. Nogle
anstrenger sig og er glade i anstrengel
sen, andre hviler og er glade i hvilen,
sådan som det skal være, et passende
kvantum af begge dele er godt og hø
rer med i et reelt skoleliv. Skulle der
være et enkelt glimt, der ved nærmere
eftersyn viser sig ikke at være fra som
meren, så er det i hvert fald fra glade
dage.

En fugl på taget . . .

Hver sin lyst. . .

Hænderne op!

Hvem hilser på Eddna?
15

Bag kulisserne
Ofte forekommer det mig, at livet på
en højskole kan sammenlignes med et
storslået skuespil. Hvert skuespil kræver
forberedelser, store eller små, og her
vor travlhed i oktober måned med at
få det hele til at klappe Dem der skulle
optræde, havde travlt med at gå deres
lektie igennem og med at forny sig ved
læsning, rejser og lignende. De var sig
bevidst, at alt efter deres indsats kunne
stykket blive dybere af indhold og skøn
nere af form.
Også bag kulisserne arbejdedes der flittigt.
Rammerne skulle være i orden inden
»forestillingen« begyndte den 3. nov.,
til at modtage det nye holds fylde og
særpræg; og de kom, de unge, og nu
har forestillingen snart været i gang i
2 måneder. I øjeblikket arbejdes der på
kulisseforandring. Noget med lys og
noget med gran skal tegningen vise for
at være den rette baggrung for budska
bet, som ligger i luften i denne juletid.
Adventssøndagenes højtid og forventning
fulde stemning sætter sit præg på det
hele. Når vi står i flok og rad under
adventskransen på »Rådhuspladsen«,
føler vi, at vi er en stor søskendeflok,
og så går tankerne ud til dem, som
tidligere har færdedes her og som føler
sig knyttet til vort fælles hjem.
Der arbejdes bag sceneriet. Maden
skal være rettet an på klokkeslet hvad
enten der synges julesange, eller N.P.P.

»opfører« verdenskrigen — Der skal
bages kager og trilles lidt knas. (Ofte
tilkendegiver vi jo vor glæde over en
festlig tid ved at spise lidt god mad.)
Inde i køleskabet har Ketty Jenter,
Henriettes afløser, de dejligste »brunekagedejspølser«, som venter på at blive
skåret hårdtynde ud og bagt — ojg vi
allesammen glæder os til at smage på
dem.
Gøres rent skal der også hver dag.
Travle piger vimser omkring allevegne
og holder det hele i fin stand. Hvad
skulle vi uden al deres trofaste myre
flid! — Børnene danner sig deres egne
tanker om det hele. De er fulde af
hemmeligheder og spændt forventning.
Hvert godt skuespil har et pointe —
det vil give os noget. Om vi opdager
det er vor egen sag. — Gid vore ele
ver i vinterens løb måtte opdage, at
skolen vil dem noget, og at netop julen
på sin forunderlige måde understreger—
ja, selv er den dybe kærne, vi gerne
ville pege på. Gid vi alle lod os 'favne
af dens budskab og lod os fylde af
dens glæde og fred.
Käti Magelund.

Silkeborg kalder
Haslevkredsen i Silkeborg afholder
stiftelses- og nytårsfest i KFUMs dag
ligstue mandag den 12. januar 1953
kl. 20. Fabrikant Vestergård Poulsen,
Ikast, taler. Velkommen alle fra Haslevskolerne.
p. b. v.
Arne Olesen.

Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596.

Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev

