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H.U.H

MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — JAN. 1953

Dronning Alexandrines død
Mens julens glade toner klang, 
et sorgens bud vi hørte, 
som satte dæmper på vor sang 
og alle hjerter rørte.

Hun stod i alle danskes sind 
som fattigfolks beskytter;
med hjælp og trøst hun selv gik ind 
i deres trange hytter.

Et rigt velsignet liv var endt, 
et ædelt hjerte bristet.
En dronning, som vi kun har kendt 
som dansk, har Danmark mistet.

Hun kom til Danmark ung og blid, 
blev dansk iblandt de danske, 
og vandt sig hurtigt folkets lid 
og kærlighed så ganske.

Ja, alle under trange kår 
stod nær ved hendes hjerte, 
det Sønderjylland år for år 
taknemligt så og lærte.

Fra Videå og Flensborg fjord 
helt op til Danmarks-stræde, 
til Grønland, øen højt mod nord 
hun kom og spredte glæde.

Og denne tillid styrke vandt, 
da Danmark måtte lide; 
ukuelig man hende fandt 
ved Danmarks konges side.

Nu er hun stille sovet ind 
vor ædle danske kvinde; 
men evigt lever i vort sind 
vor gamle dronnings minde.

Hans Koldsø (46-4-/)

Statens c. ur.«
København



Nytårsstatus og
Den 10. januar 1953 er det 30 år, siden 

Den udvidede Højskole flyttede ind i sin 
nuværende bygning. Dengang skolen hav
de 25 års jubilæum, skrev jeg til en række 
af de mænd, som havde været med i sko
lens arbejde fra begyndelsen, og bad dem 
skrive en beretning om Den udvidede Høj
skoles tilblivelse og første år. Det blev 
imidlertid ikke til noget; en af disse mænd 
svarede følgende: „Mit råd er, undlad at 
sige noget om fortiden; arbejd for frem
tiden“. — Skønt historie jo er et hoved
fag inden for Højskolen, og „vi søger 
slægtens spor i stort og småt” og således 
naturligt skulle søge klarhed overfor egen 
historie, er der alligevel noget sundt i det 
ovenfor citerede råd. Det stemmer også 
med de kendte ord, som siges at gå helt 
tilbage til kirkefaderen Augustin: „Over
giv fortiden til Guds barmhjertighed, nu
tiden til hans kærlighed og fremtiden til 
hans forsyn“. Med dette nytårsord for øje 
vil vi nu prøve at se lidt tilbage på året, 
der er gået.

Når man ved nytårstid gør status over 
åndeligt arbejde, kan man let blive mis
modig. Jeg stod engang sammen med Ghr. 
Bartholdy i Ravnkilde præstegård og klø
vede brænde, da byens snedker kom forbi 
og gav sig i snak med os. I samtalens løb 
sagde Bartholdy: — „Her kan man da se 
resultat af sit arbejde. Det kan man ikke, 
når man er præst i Ravnkilde!“ — På en 
vis måde kan man se resultat af et høj
skolearbejde ved at konstatere, hvor man
ge elever der har været, hvor mange ud
videlser, reparationer og nyanskaffelser 
der har været råd til at foretage o. s. v., 
men dette er kun den ydre side. Hvad 
åndeligt resultat kom der ud af det? Fik 
eleverne inspiration og impulser til at leve

jubilæumstanker
et bedre menneskeliv og et dybere kristen
liv i tjeneste for Gud og deres næste? I 
sådanne øjeblikke er det en stor dp- 
muntring endnu en gang at kigge stabelen 
af julehilsener igennem. Jeg skal blot 
citere et: „Jeg vil blot så gerne samtidig

Bertel Thøles bryllup

med, at jeg sender en julehilsen til hele 
familien, sige rigtig mange tak for en dej
lig sommer. Jeg fik så meget ud af som
meren; jeg synes, livet har fået meget 
mere at sige mig, og jeg føler mig bedre 
i stand til at være blot en lille del af det, 
vi alle vel helst skal være, tjenere for en 
højere Herre. Derfor vil jeg aldrig kunne 
takke nok for, hvad jeg fik i timerne dg 
på så mange andre måder. Jeg har fået 
livsglæden tilbage, og jeg véd nu, hvordan
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Tillæg til 
H. u. H.-bladet

Hadevkredsen i København - H.u.H.
har møde på K.F.U.K. 2. febr. kl. 20. Hr. 

forstander Magelund taler.
Velkommen alle!

P. k. v.
Emma Augustinus.

Højskolekredsen i Århus
har sammenkomst på K.F.U.M., Kloster

gade 37, fredag den 6. februar kl. 20,15. For
stander Johs. Magelund, H. u. H., taler. Emne: 
Troslivets spænding. Der er kaffe å 1,50.

Johs. Krøyer.

Mine bedste nytårsønsker for bladets 
læsere med tak for de mange venlige 
julehilsener.

Theodora Pagh P.

Tak
for de mange julehilsener, som glædede 
os meget.

Hilsen og håndslag.
Birgit, Marta og Ax. Nielsen.

Bryllupper.
Lørdag den 8. oktober viedes i Alderslyst 

kirke ved Silkeborg frk. Lilian Nielsen til hr. 
gartner Mogens Andersen (49—50), Rønne
allé, Silkeborg.

3. juledag viedes i Vamdrup kirke frk. Inger 
Sørensen (51—52) til hr. boghandlermedhjæl
per Johannes Schou, Varde. Hjertelig til lykke.

V andremapper.
„Jorden rundt 49—50“.

Formandsadresse ændret til: Østre skole, Nr. 
Nissum. Evt. nye adresser bedes snarest med
delt hertil, da jeg skal have skrevet nye adres
selister inden længe. De, der afsender mapperne 
mandagen før jul, bedes sende dem til mig 
(særlig savnes mp. IV).

Med stor hilsen og ønsket om en god og vel
signet julefest. Jeres Gunnar Moisgaard.

„Holger Danske“
v. Birkelund, Skive. Kr. 17,11.

„Vi nåede det“ og „her kommer vi“
V. Doris Lyng, Odense. Kr. 15,00. 

„Samlenøglen“
V. Laura Jansen, Lunde. Kr. 12,05.
Hermed tak og kvittering. N. P. P.

Hilsen til H. u. H.
Vi er her en flok tidligere elever, som har 

været sammen på K.F.U.M. og K.s landslejr 
på Rønde højskole, og vi vil gerne fortælle, at 
det blev en stor og festlig oplevelse i et dejligt 
kammeratskab og smukke omgivelser.

Vi vil meget gerne anbefale H. A.-landslej- 
ren, og sender hermed en hjertelig hilsen til 
forstanderparret, lærere og kammerater:
Rita Østergaard (49—50), Edith Rasmussen 
(48), Katrine Møller (51), Lis Lauritsen (49), 
Aksel Sørensen (46—47), Simon Ernst Heste
have (50—51), Clara Christensen (46), Signe

Madsen (46), Kurt Østergaard (51—52), 
Marie Bach (38), Eva Jørgensen (41).

To særprægede højskolemænd
Man har kaldt vor tid epigonernes 

tidsalder. Vi mangler store og førende 
personligheder. Alle er jævnt lige høje, 
der er så få store træer, der rager op 
over skoven.

Mon ikke alle tider har tænkt på 
samme måde. Ligesom »en profet ikke 
er agtet i sit fædreland«, gælder det 
også, at en stor mand sjældent er agtet 
i sin samtid. Samtiden kan som regel 
kun se fejlene. Det synes at være efter
tiden forbeholdt at se storheden. Et par 
ejendommelige eksempler rinder mig i 
hu fra et lille landsogn, som havde fo
stret en digter, og som havde haft en 
betydelig præst i 10 år. Det eneste folk 
vidste at fortælle om digteren, var om 
hans særheder f. eks. den, at han kunne 
blive så rasende, når naboens høns kom 



ind i hans have. Og det, de huskede 
bedst om præsten, var eksempler på 
hans hidsighed.

To af de største personligheder inden
for den danske højskole er døde med 
kort mellemrum: C. P. O. Christiansen 
og kordegn Koefoed. Mens de levede> 
var der mange, der klagede over, at 
den danske højskole ikke besad mænd, 
der ragede op. Nu, da de er døde, kan 
alle se deres storhed, og de to bøger, 
der er skrevet om dem: »C. P. O. Chri
stiansen« (Samlerens Forlag) og »Bogen 
om kordegn Koefoed« (Westermanns 
Forlag), viser hvilke betydelige person
ligheder og hvilken betydelig indsats, 
der er gjort, og så i »epigonernes tids
alder«.

Desværre er der ikke plads til et fyl
digt referat af disse to bøger, men de 
anbefales herved til læsning, især af 
højskoleinteresserede. Pa hver sit om
råde har disse to mænd ydet en ind
sats, som vil blive husket.

Johs. M.

Andet-ars-holdet vinteren 
1952-53

1. Andersen, Jens Oluf, Gundsømagle, 
1951/52.

2. Baggesen, Holger, Ingstrup, 44-45.
3. Basse, Helge Ludvig, Søborg, 52.
4. Bjerrum, Peder, Fruens Bøge, 51-52.
5. Brisson, Rita, Hersted Øster, 50-51.
6. Dusgaard, Bjarne, Vivild, 50-51.
7. Harbo, Erik, Hurup, 48-49.
8. Jensen, Eigild, Mullerup, 51-52.
9. Jensen, Thorkild Bøgh, Spottrup, 

51-52.
10. Jørgensen, Stinna, Herning, 51-52.
11. Møller, Agnes, Bonderup, 52.
12. Pedersen, Thyra, Askø, 52.
13. Højen, Verner, Hobro, 51-52.

14. Jensen, Ninna, Nykøbing S., 48-49.
15. Jørgensen, Jacob, Dianalund, 50-5|.
16. Iversen, Johs. Grøn, Frederikshavn, 

49-50.
17. Pedersen, Stig Hvass, Humlebæk, 

51-52.
18. Gasbjerg, Andreas, Hyvild pr. Brande. 

51-52.
19. Vincents, Arne, Farendløse, 51-52.

Aage Nielsen ved det ny oliefyr

H. NIELSEN BOGTRYKKER HASLEV



jeg stadig skal forny den. — Endnu en
gang tak!“

Året 1952 har ikke været lutter med
gang. Ganske vist begyndte vi året med 
en fyldt vinterskole, et virkeligt godt hold. 
Først i februar fik jeg lov til at tage et 
smut på foredragsrejse til Norge og sam
tidig vie en gammel elev fra Sydslesvig, 
Berbel Thøle (49 og 49/50), til en norsk 
officer.

Men lidt senere hen i måneden blev 
pastor Bærentzen alvorlig syg, og da han 
kort efter fik meddelelse om, at han kun 
havde et par måneder tilbage, fik denne 
tid en dyb understrøm af alvor for os alle. 
— I marts blev lærer Petersen syg, men 
genvandt dog sit helbred i løbet af for
året. I april begyndte den række af stæv
ner, som i særlig grad har præget året. 
Lad os nævne dem samlet:

K.F.U.M.s spejderstævne.
Traditionen tro havde vi også i år spej

derstævne i påsken, hvor op mod 100 

K.F.U.M.-spejderførere samledes til dyg
tiggørelse til spejderarbejdet. Energisk 
blev der arbejdet både med spejderstoffet 
og med at forberede sig til en eventuel 
indsats i Danmarks forsvar, hvis det 
skulle blive nødvendigt. — I påsken havde 
vi også

Idrætsstævne for de danske gymnastik
foreninger.

Over 100 gymnaster fra hele landet 
boede her i 3 dage. Også de arbejdede 
hårdt under en meget dygtig ledelse med 
at tage idræts- og håndboldprøver. Allige
vel fik vi tid til godt og festligt samvær, 
f. eks. vil nogle af os sent glemme lang
fredag aften, hvor vi læste højt af Poul 
Sørensens digtsamling „Før Golgata“ og 
sang de gamle langfredagssalmer.

Årets største begivenhed i stævnernes 
række blev imidlertid

Det økumeniske ungdomsstævne, 
hvor ca. 70 ungdomsledere fra 18 natio

En repræsentant for hver af de 18 nationer
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ner var samlet i 8 dage for at drøfte ung
dommens problemer.

Fremragende folk som arbejder præsten 
i Berlin, dr. Harald Poelschau, chefen for 
Europarådets skole i Bruxelles, professor 
Hans Brugsman, forfatter Roland de 
Pury, ægypterinden Miss Bassili og inde
ren Basil Manuel, begge ansat i Kirkernes 
Verdensråd, samt flere behandlede emner 
som kommunismens, antikommunismens, 
katolicismens og de forskellige racers ud
fordring til evangelisk kristendom i dag. 
Det var i sandhed dybdeboring i proble
merne, og alle deltagerne rejste bort med 
en følelse af forpligtelse over for den ung
dom, der vokser op.

hvor pastor Bartholdy talte om det dybe
ste fællesnordiske grundlag: Kristendom
men og kristen moral bl. a. præget af 
Luthers lille katekismus.

Omtrent samtidig havde Nina Swartz

Repetitionskursus for gymnastikledere.
Hun søgte her at give eleverne nye im

pulser og ny inspiration til gymnastik
arbejdet blandt ungdommen.

Nævnes skal også K.F.U.K.-spejdernes 
landslejr på Eskildstrup, med hvilken 
spejderhøjskolen naturligvis stod i le
vende kontakt. Denne lejr blev en bekræf
telse på samarbejdet mellem korpset og 
spejderhøjskolen. Vi vil aldrig glemme

Nordisk ungdom mødes på H.u.H.

Efter et par rolige arbejdsmåneder med 
et dygtigt sommerhold kom elevstævnet 
den 5.—6. juli, hvor forfatteren, pastor 
Aalbæk Jensen talte, og lige efter dette

Det nordiske stævne,
hvor talere som Jørgen Bukdahl, rektor 
Bøgh Andersen, forstanderinde Jørgine 
Abildgaard, tidl, minister Ghr. Christian
sen, m. fl. førte ordet. Mange unge ud 
over landet hørte radiotransmissionen, 

altergangene i den lille lejrkirke. Det yar 
gribende at mærke, hvordan ungdom
men længes efter og føler trang til Hei 
rens nådemidler som hjælp i kampen for 
at leve livet efter Guds vilje. •—

Årets sidste stævne blev

3 ugers bibelkursus
fra 7.—30. august med 42 deltagere. Vi 
citerer, hvad en af deltagerne skrev i 
Indre Missions Tidende om stævnet:
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----Det er det helt ideelle for et bibel
kursus, at det holdes under forhold, hvor 
man kan bo sammen og færdes sammen, 
så der bliver mulighed for at opleve rig
dommen i kristent fællesskab — lærere og 
deltagere — så vel som deltagerne ind
byrdes. En bedre ramme for sådant fæl
lesskab end Den udvidede Højskole tror 
jeg ikke, vort land har i øjeblikket . En 
god ting ved sådan et kursus er, at der er 
lejlighed til at drøfte forskellige ting uden- 
fortimerne med foredragsholderen.

og det er jo det, så mange trænger til“.
Foruden disse stævner skal også nævnes, 

at skolen i årets løb har haft besøg i> kor
tere eller længere tid af langt over hun
drede udlændinge, som kom for at stu
dere dansk højskole. På den måde har 
eleverne mødt andre landes problemer og 
indstilling på første hånd. Mange diskus
sioner har fundet sted i dagligstuen og 
rundt om på elevværelser om brændende 
nationale og internationale spørgsmål 
samt om raceproblemet.

Bibelkursus deltagere

Skolens sommerelever var måske nok 
før tiden spændt på, hvordan det ville 
spænde af med disse kursister, men der 
opstod hurtigt et godt fællesskab — til
fældigt hørte jeg en elev sige: „Der vil 
blive tomt, når kursisterne rejser. - Hjælp 
i sit kristenliv — inspiration til tjeneste 
er noget af det, et sådant kursus giver —

Det nye åbne Grønlands proble
mer har vi mødt gennem vore elever der
fra. Vi håber, at der også i fremtiden vil 
blive kontakt mellem det nye Grønland 
og vor skole.

Vor skoles forbindelse med F æ r ø e r- 
n e er blevet styrket ved min rejse derop 
i oktober måned, hvor jeg fik lejlighed 
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både til at komme i forbindelse med 
gamle elever og få nye kredse i tale. Lige
ledes har lærer Ax. Nielsen ved studie-

Otto Motzfeld (49-50) i arbejde 

rejser i Norge, Sverrig og Finland knyttet 
mange forbindelser til disse vore nordiske 
broderfolk.

Det vigtigste i skolens arbejde 
er ikke alt dette, men det daglige arbejde 
med eleverne, og her har vi grund til at 
være taknemmelig. Skolen har været fyldt 
med vågen interesseret ungdom, som med 
iver og interesse er gået op i skolens ar
bejde, og hver dag har været en fest, så 
vi lærere med glæde har kunnet gå til 
hver eneste time. Det er en stor gave midt 
i en nedgangstid for højskolen i alminde
lighed at få så mange unge betroet, men 
det er også en opgave for os lærere at yde 
vort bedste.

Der er brug for højskolen. I moderne 
krig bliver uddannelsen af soldaterne et 
stadig vigtigere spørgsmål, og selv om 
disse allerede har fået en lang uddannelse, 
må de atter ind til omskoling for at kun
ne følge med tiden. Mange unge ledere 
indenfor ungdomsarbejdet mener, at de 
til Guds riges kamp ikke behøver uddan
nelse. Det er en af årsagerne til, at det 

står sløjt til mange steder, og at kristne 
præger samfundet så lidt. Vore unge 
trænger til dygtiggørelse, selvstændighed 
og udvidet horisont; samtidig trænger de 
til bibelstudium, vækst i deres gudsforhold 
og uddannelse til at arbejde blandt vor 
tids unge. Dertil har K.F.U.M. og K. og 
Indre Mission bygget Den udvidede Høj
skole. I forhold til bevægelsens størrelse 
burde der være 2—3 sådanne skoler og 
alle unge ledere burde have et ophold på 
en af disse.

Johs. Magelund.

Oversigt over 
ELEVANTALLET 

fra 1916 til 1952.

Sommeren
Vinteren

1916 
1916/17

Kvinder
14

Mænd Al

4

selever

5,17
Sommeren 1917 12
Vinteren 1917/18 is r1,50
Sommeren 1918 17
Vinteren 1918/19 33 118,0
Sommeren 1919 47
Vinteren 1919/20 42 2 9,25
Sommeren 1920 35
Vinteren 1920/21 57 3:2,50
Sommeren 1921 63
Vinteren 1921/22 58 3!9,92
Sommeren 1922 63
Vinteren 1922/23 51 3 7,00
Sommeren 1923 78
Efteråret 1923 19
Vinteren 1923/24 51 3111,7
Sommeren 1924 67
Efteråret 1924 20
Vinteren 1924/25 32 3:5,62
Sommeren 1925 53
Efteråret 1925 21
Vinteren 1925/26 38 2. 5,83
Sommeren 1926 61
Efteråret 1926 37

3,75Vinteren 1926/27 41 2
Sommeren 1927 60
Efteråret 1927 24
Vinteren 1927/28 30 2 7,25
Sommeren 1928 54
Vinteren 1928/29 23 50 36,08
Sommeren 1929 58
Vinteren 1929/30 23 41 3i5,00
Sommeren 1930 56
Vinteren 1930/31 30 27 33,17
Sommeren 1931 64
Vinteren 1931/32 32 27 40,58
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Kvinder Mænd Årselever
Sommeren 1932 36
Vinteren 1932/33 40 34 34,42
Sommeren 1933 52
Vinteren 1933/34 43 28 40,5
Sommeren 1934 43
Vinteren 1934/35 47 34 44,25
Sommeren 1935 55
Vinteren 1935/36 41 36 43,0
Sommeren 1936 61
Vinteren 1936/37 48 26 37,6
Sommeren 1937 35
Vinteren 1937/38 50 36 44,58
Sommeren 1938 44
Vinteren 1938/39 48 26 41,66
Sommeren 1939 45
Vinteren 1939/40 55 24 42,50
Sommeren 1940 33
Vinteren 1940/41 37 30 36,17
Sommeren 1941 41
Vinteren 1941/42 56 24 44,0
Sommeren 1942 49
Vinteren 1942/43 58 43 50,25
Sommeren 1943 59
Vinteren 1943/44 60 37 59,66
Sommeren 1944 69
Vinteren 1944/45 60 50 60,40
Sommeren 1945 —
Vinteren 1945/46 — —
Sommeren 1946 102
Vinteren 1946/47 61 55 88,0
Sommeren 1947 86
Vinteren 1947/48 63 67 85,25
Sommeren 1948 82
Vinteren 1948/49 76 45 77,65
Sommeren 1949 84
Vinteren 1949/50 71 57 82,8
Sommeren 1950 77
Vinteren 1950/51 76 50 79,75
Sommeren 1951 68
Vinteren 1951/52 64 47 70,67
Sommeren 1952 76
Vinteren 1952/53 71 42 75,0

Antal elever ialt 4989

Statistik
Deraf beskæftiget

Kvinder v. husligt arbejde
1946/47 ... ............... 163 68,9 %
1947/48 ... 149 56,4 %
1948/49 ... 157 63,0 %
1949/50 ... ............... 155 47,1 %
1950/51 ... 153 53,6 %
1951/52 ... 132 47,7 %
1952/53 ... ............... 147 46,3 %

Fra København
Andre erhverv og købstæder

1946/47 ... 31,1 26,9 %
1947/48 ... 43,6 23,5 %
1948/49 ................... 37,0 17,2 %
1949/50 ... 52,9 21,6 %
1950/51 ... 46,4 26,2 %
1951/52 ... ............... 52,3 31,1 %
1952/53 ... ............... 53,7 23,9 %

Deraf landbrugs-
Mænd medhjælpere

1946/47 ................ 56 62,5 %
1947/48 ................ 66 54,5 %
1948/49 ................ 45 55,6 %
1949/50 ................ 57 42,1 %
1950/51 ................ 50 44,0 %
1951/52 ................ 47 46,9 %
1952/53 ................ 42 30,9 %

Fra København
Andre erhverv og købstæder 

1946/47 ................ 37,5 5,4 %
1947/48 ................ 45,5 7,5 %
1948/49 ................ 44,4 4,4 %
1949/50 ................ 57,9 15,9 %
1950/51 ................ 56,0 14,0 %
1951/52 ................ 53,1 17,0 %
1952/53 ................ 69,1 16,7 %

Denne statistik viser, at H. u. H. i stigende 
grad søges af unge fra alle erhverv i såvel by 
som land.

De spændende minutter

Haslev udvidede Højskoles 
gymnastiksalsfond.

Notarius publicus har udtrukket følgende 
numre på landslotteriet:

1: 10203, 2: 17427, 3: 16469, 4: 8959, 5: 
9862, 6: 10707, 7: 11219, 8: 2659, 9: 320, 10: 
7782, 11: 18130, 12: 14236, 13: 18990, 14: 
8960, 15: 19626, 16: 4906, 17: 4027, 18: 8386, 
19: 13146, 20: 13215, 21: 14069, 22: 11197, 23: 
4081, 24: 5239, 25: 18448, 26: 16400, 27: 7832, 
28: 4553, 29: 10204, 30: 15627, 31: 13466, 32: 
4935, 33: 18658, 34: 3994, 35: 14561, 36: 5638, 
37: 2572, 38: 1206, 39: 13219, 40: 9638, 41: 84, 
42: 14667, 43: 7422, 44: 12930, 45: 12543, 46: 
1365, 47: 7838, 48: 15647, 49: 4866, 50: 2642, 
51: 17939, 52: 5095, 53: 3961, 54: 6480, 55: 
1409, 56: 805, 57: 17016, 58: 14339, 59: 19921, 
60: 19816, 61: 10919, 62: 11200, 63: 2884, 64: 
18000, 65: 17802, 66: 8810, 67: 2481, 68: 785, 
69: 6386, 70: 3290, 71: 16999, 72: 1484, 73: 
12349, 74: 9954, 75: 923, 76: 14296, 77: 10144, 
78: 15563, 79: 18994, 80: 2189.

Med forbehold mod trykfejl.
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Gevinsterne anvises ved henvendelse til pro
prietær H. Jørgensen, „Troelstrupgården“, 
Haslev.

Gevinsterne, der ikke er afhentet inden 1. 
marts, tilfalder skolen.

Endnu er der ca. 300-400, som ikke har 
afregnet for lodseddelsalget. Hvis De vil undgå 
en rykker (og spare mig for arbejdet), bedes 
De omgående sende beløbet på giro 71200, 
Haslev udv. Højskoles Gymnastiksalsfond i 
Haslev.

Ax. N.

Siden sidst
har det været advent og jul. Adventssønda

gene var som tidligere år meget festlige med 
korsang på trapperne og samling omkring ad
ventskransen. Flere foredragsholdere har gæstet 
skolen. Pastor Qvistgaard har fortalt om 
sit arbejde i Brødremenighedens Mission i Af
rika, dr. Keller Sørensen har givet os 
en fin H. C. Andersen aften. Årets første store 
skolekoncert har fundet sted. Montandon 
fra den schweiziske ambassade har holdt et 
interessant foredrag om schweizisk demokrati. 
Nina Swartz’s danskklasse lavede den 13. dec. 
en meget vellykket Luciafest, og søndag 
morgen tidlig blev vi alle taget på sengen af 
Luciaoptoget, som bragte kaffe med „Lusse
kager“. Julefesterne begyndte den 16. med spej
dernes fest, og den 20. holdt vi alle julefest. 
Forpagter Krarup holdt en gribende juletale, 
og Axel Nielsen havde instuderet et optrin om 
vismændene, der gjorde megen lykke og blev 
spillet godt. Desuden var der en morsom avis 
og anden underholdning, indtil rutebilerne stil
lede for døren og førte de fleste til alle landets 
egne; resten tog med toget i løbe af den 21.

Overladt til os selv hyggede vi os om jule
krybben, som I ser på billedet, og sendte jule
hilsener til venner fjernt og nær. Tomt er der 
i det store hus i juleferien, men savnet af ele
verne erstattes i nogen grad af de mange 
julehilsener. Som en varm forårsluft kom
mer de og får minderne til at spire frem. Hvor 
er vi sat ind i et stort fællesskab — et fælles
skab, der er så dybt, fordi det er udsprunget 
af fælles oplevelser i kampen med livsproble
merne og livsopgaverne. Og tilmed er fællesska
bet evigt, fordi Gud og hans ånd er midtpunk
tet deri. Desværre er det umuligt at besvare alle 
hilsener og breve, men vi vil ad denne vej 
bringe en hjertelig tak for al jeres kærlighed, 
enten I giver den udtryk i forbøn eller ved en 
hilsen —■ eller ved begge dele. Tak!

Opvarmningsproblemet i ferien er let løst 
med vort nye oliefyr. Det fungerer nu tilfreds
stillende og passer næsten sig selv. Det er en 
stor lettelse.

De første dage i det nye år var præeet af 
arbejde med lodseddelen. Det er gået over al 
forventning. De allerfleste blev solgt. Den 6. 
jan. kom notarius publicus, vor domm:r, og

foretog lodtrækningen under højtidelige former, 
hvor alle elever var til stede. Motorcyklen tlev 
vundet af en gammel elev, som nu går på semi
nariet. Vi vil her bringe en hjertelig taik til 
alle, som tog et nap med. Det er ep stor 
tjeneste, I har gjort os, og vi er nu et godt 
stykke nærmere målet: en gymnastiksal til sko
len. Regnskab følger siden.

Vi er nu godt i gang med arbejdet, cg der 
er friskhed over det efter ferien; vi glader os 
til tre gode arbejdsmåneder.

Tre nye elever er kommet til: to mæiid (en 
gårdmand og en grønlænder) og en kvinde 
(sygeplejerske nr. 11). — — — Axel Niel
sen har lavet lidt statistik, som I kan se andet 
steds i bladet. Det er rart at se, at H. u. H. 
drager alle kredse i vort folk, og at også. Kø
behavn og købstæderne kommer med. Det går 
ret godt med sommerskolen, 36 er indmeldt, 
men ved jeres hjælp håber vi at nå de 75.

Med hjertelige hilsener og tak.
Jeres Käti og Johs. Magehind.

Møder i januar og februar.
Søndag den 18. jan. møde for Holbækkred- 

sen i Holbæk kirke kl. 19,30.
Mandag den 2. februar Københavnkredsens 

møde på K.F.U.K. Vi tager de yngre lærerkræf
ter med i bilen.

Fredag den 6. februar i Århus.
Søndag d. 8. feb. i Århus kl. 20 i „Carmel”.

Stor tak
for alle jeres julehilsener. De var meget kær

komne. Hilsen Nina.

Tænk,
at I kan blive ved at huske os med jeres gode 

julehilsener. Vi siger mange tak og ønsker jer 
alle et godt og lykkeligt nytår.

Ellen og N. P. Pedersen.

Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596. Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielser , Haslev


