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V

föfcidd.
MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING - AUGUST 1953

Fra sommerens glade dage
Sverrigsturen fik et lille ekstra sving i år, idet Hveen fik et lille besøg; her 

ser I et par glimt derovre fra.

Grethe Søndergård og Grethe Thygesen ved 
Hveens gamle kirke

ShieiasWiling



På hjemlig grund - et glimt fra Eskildstrup, 
hvor spejderlejren i fjor holdtes

Vinterholdet 52—53

Pladsen med de grønne træer Generalforsamling

Gamle delingsførere



Opvisningsholdet Sommeren 53

Så kører vi - farvel og tak

Teksten har I fået. Her var et par situationer til at illustrere det skønne samvær med.

Det må gerne blive mandag!
Foredrag ved elevmødet.

Således hed en roman, som en moderne 
dansk forfatter udsendte i 1934. Jeg har 
ikke læst bogen, men har forelsket mig i 
dens titel. Det må gerne blive mandag! 
Disse ord siger noget, som vi kan have 
godt af at minde os selv og vore medmen
nesker om.

Året efter, at denne roman udkom, op
førtes på en lille københavnsk scene et 
skuespil, som blev en af de største teater - 
succes’er, vi har oplevet. 600 gange gik 
stykket hen over de skrå brædder. Det 
hed: „Melodien, der blev væk“. Heri for

taltes om en mand, som havde mistet 
følelsen af livets mening og værdi. Melo
dien var blevet væk for ham. Han drømte 
om fast stilling, kariére, villa og bil, men i 
al sin drømmen og venten på disse ting 
glemte han at leve. Han gik glip af livet, 
det liv, som raktes ham hver dag. Hans liv 
gik med at vente og drømme. Men livet 
er ikke en restaurant, hvor man kommer 
ind, smider sig i den første den bedste stol, 
griber spisekortet og er dødeligt fornær
met, hvis tjeneren ikke rubber sig. Sådan 
opfatter mange mennesker livet. Og der



ved mister de det — ikke legemligt, men 
—• hvad der er værre — sjæleligt. De har 
tabt melodien. De kan ikke se meningen. 
Hver dag er en trædemølle.

Hvad har kirken at byde disse menne
sker? Den har et budskab, det, som har 
lydt i 19 hundred år, et budskab om, at 
Kristus er Herre, at han er opstanden. 
Det var det budskab, apostlene gik ud 
med i verden, og det er det budskab, kir
ken i dag har at bringe. Det er en sejrs
proklamation: Livet og kærligheden har 
sejret! Og jeg vil vove den påstand, at det 
er det mest livsbekræftende budskab, der 
har lydt på denne jord. Thi hvem er det, 
som er opstanden? Ja, lad os prøve at gå 
ham i møde på de steder, hvor han har sat 
os stævne, i ordet, i dåben og nadveren.

Den Kristus, som du møder i ordet, 
er det store Ja til menneskelivet. Det er 
Ham, som steg ned fra himlene og klædte 
sig i kød og blod som et menneske. Da Gud 
ville frelse os mennesker, åbenbare sig for 
os, tale til os, lod han ikke en gylden bog 
falde ned på jorden, skrev ikke sine ord 
med røgskrift på himlen, talte ikke med 
tordenrøst fra det høje, men blev menne
ske, levede et menneskeliv iblandt os. Det 
skete i Jesus Kristus. Det fortæller ordet 
os om. Jesus levede et virkeligt menneske
liv. Han har prøvet det at være menneske 
fuldt ud —• også i al dets lidelse og elen
dighed. Han blev født i en stald og døde 
på et kors. Han kendte menneskelivet og 
elskede det, som ingen har elsket det. Han 
gik omkring og gjorde vel. Var altid posi
tiv, igangsættende, opmuntrende. Hans 
kærlighed til denne jord strålede ud fra 
hans færd og ord. Han talte med fryd om 
himlens fugle og liljerne på marken. Han 
tog de små børn i favn og velsignede dem. 
Han helbredte, opmuntrede og trøstede, 
hvor han kom frem. Han havde kun een 
slags fjender, nemlig alle mørkemændene, 

de magtbegærlige, selvoptagne og døm- 
mesyge, dem, der trækker nedad. Han 
elskede livet i al dets rigdom og mange- 
artethed, og i sine lignelser har han (skil
dret det som ingen anden. Også alle de 
små enkeltheder havde han sans for. Han 
har helliget og malet os for øje fiskerens 
liv og landmandens arbejde i såtid cg 
høst, husmoderens travle virken i hjem- 
mets små stuer og bryllupsfesten i kongs- 
borgens sale, gartnerens gerning og køb
mandens liv har han skildret og forholdet 
mellem forældre og børn, mellem herre og 
tjener. Han har elsket det alt sammen. 
Den Kristus, vi møder i ordet, er Hiam, 
der altid stod på livets side. Han er Guds 
store Ja til livet og til menneskene.

Og den opstandne, du møder i (1 å - 
ben, er Ham, der ikke alene siger Ja til 
livet, men siger Ja til Dit liv. For det 
var jo det, som skete, da du blev døb t, at 
Jesus nævnede dit navn og sagde Ja til dit 
liv. Hans kærlighed og tilgivelse skulle 
altid hvile over det, skulle omgive ( det. 
Dåben bragte os ind i barneforholdet til 
Gud, og det barneforhold varer ved hele 
livet. I dåben sagde Kristus Ja til vort 
liv, netop til den enkeltes liv, hvordan det 
end ville forme sig. Også til det i vort, liv, 
som vi skammer os ved og nødig taktiker 
på. Gud har sagt Ja til det altsammen, 
ikke et billigelsens Ja, men et tilgivelsens 
Ja. Tilgivelsen er over vort liv og Digger 
stadig de nye muligheder hen til os, ikke 
til nye synder, men til et liv i hans kær
lighed. Dåben er Guds store Ja til dit 
liv.

Og den opstandne, som vi møder i 
nadveren, er Ham, som ikke a lene 
siger Ja til vort liv, men som siger Ja til 
vort dagligdags, jordiske, stille liv i dets 
gøren og syslen. Det drejer sig ikke om et 
højere, åndeligt, overjordisk liv. For nad
veren er netop Guds kærlighed plantet 
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ned i vor jordiske tilværelse, i hverdagen. 
Brødet og vinen, som Jesus bruger som 
billede på sig selv og sin gerning, var for 
jøderne ikke en fornem festspise, men 
dagligmad, hverdagens kost. Jeg er livets 
brød, siger Jesus. Ligeså uundværlig brø
det er for jer i jeres hverdag, ligeså uund
værlig er jeg for jer i hverdagen. Nadve
ren betyder, at Jesus drager ind i vor dag
ligdags jordiske tilværelse i dens stille og 
flittige virken. Nadveren er Jesu Ja til 
vort jordiske liv, til vort hverdagsliv, til 
vort mandags-, tirsdags- og onsdagsliv; til 
livet i al dets forskellighed, både når det 
er travle, slidsomme arbejdsdage, og når 
det er ferie med solbad på stranden en 
hed sommerdag, både husmoderens stil
færdige virken i hjemmet og den kendte 
professors lærde arbejde ved skrivebordet.

Påskebudskabet, budskabet om den op
standne, som jeg møder i ordet, i dåben 
og nadveren, er det mest livsbekræftende 
budskab, som har lydt på denne jord. 
Dette søndagens budskab tager jeg med 
mig ind i hverdagen og ud iblandt andre 
mennesker. Søndagen er dagen, som Her
ren har gjort. Dér møder jeg den op
standne, dér hører jeg Guds store Ja til 
livet på jord. Med dette Ja går jeg trøstigt 
og glad mandagen og de andre dage i 
møde, for dér i hverdagen venter mig det 
medmenneske, som giver mit liv indhold 
og mening, det medmenneske, som jeg i 
glæde skal dele Guds store Ja med. Det 
må gerne blive mandag!

H. C. Johannessen.

Regnskabet,
Nogle bemærkninger.

Hvis du ser regnskabet i sidste nr. igen
nem, vil du se, at det anvendte udtryk: 
et magert år var særdeles berettiget. 
Der er et stort underskud på årets drift.

Kassereren sagde om årsagen hertil føl
gende:
1. Der er indgået ca. 1000 kr. mindre i 

kontingent end forrige år; det kan 
medlemmerne rette i det kommende 
år.

2. Der har været mange billeder i bladet 
i år. Det morer redaktøren og forhå
bentlig interesserer det læserne, men 
her kan altså spares.

3. Der er uddelt mere i understøttelse 
end noget tidligere år. Bliver det nød
vendigt, må vi altså holde igen i det 
kommende år.

4. Avisportoen er forhøjet med 50 %; 
det bliver sikkert ikke ændret fore
løbig.

Status viser, at vi har en formue på godt 
6000 kr.; den er sparet op i de „fede år“, 
da der var papir nok at trykke pengesed
ler på, og for lidt at trykke aviser på. Så
ledes er situationen. Det er godt at have 
lidt i ryggen i de magre år. Skal vi hjæl
pes ad, så vi ikke skal tære for hårdt på 
dette lidt i det kommende år.

N.P.P.

Indbetalingskortet.
Så er det kendte gule kort her igen. 

Vær nu vaks og send dit kontingent om
gående, så glemmes det ikke: Det er som 
nævnt i sidste nr. stadig 5 kr.; men vil 
nogen give en ekstra krone til et par bil
leder eller lidt understøttelse, så er der 
naturligvis fri bane for en sådan frivillig 
selvbeskatning; men først og fremmest: 
betal nu alle den lovpligtige femmer.

Møder.
Indre Missions højskolekreds i Århus 

har møde fredag den 4. september på 
K.F.U.M., Klostergade 37, kl. 20,15 pre.

Forstander M. Linderoth taler. Emne: 
„Hvad er livet værd?“

Derefter kaffebord — frit samvær.
Velkommen alle.

P. u. V.
Johs. E. Krøyer.
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Silkeborgkredsen.
Torsdag den 10. september kl. 20 taler 

forstander Thorlø ved et offentligt møde 
i Silkeborg missionshus. Efter mødet er 
der sammenkomst for alle gi. Haslev
elever, fælles kaffebord — frit samvær.

P. h. v.
Arne Olesen.

Bryllupper.
Fredag den 7. august vies i Østbirk 

kirke lærerinde frk. Valborg Jensen, Vest
birk, s. 47, til hr. lærer Gunnar Thomas
sen, Stilbjerg.

Tirsdag den 11, august viedes past. 
Chr. Andersen (lærer på H.u.H. 1952-53 
elev 1944-45) til Marie Kjær (1953)

Lørdag den 22. august vies i Vodskov 
kirke økonomaassistent frk. Anna Mar
grethe Jørgensen, 46—47, til hr. stud. teol. 
Harald Bjørnholt Nielsen.

Hjertelig til lykke.

Elev stævner
Søndag d. 30. august i Gram. Se pro

grammet i julinummeret.

Søndag d. 30. august i Viborg med 
følgende program.
Kl. 14,30 i Hans Tausens Hus fore
drag ved forstander Christensen, 
Landbrugsskolen.
Kl. 15,30 Kaffebord - frit samvær. 'J 

Kl. 17,00 Afslutning ved lærerne 
Møller Pedersen, Højskolen og N. P. 
Pedersen, H.u.H.
Hjertelig velkommen alle.

P. u. v.
C. Johansen

Søndag d. 13. september i Odense.
Stævne på KFUK, Klaregade 19.
Kl. 14,30 Foredrag ved lærer Ebbe
sen.
Kl. 15,30 Kaffebord - frit samvær.
Kl. 17,00 Afslutning ved lærer Bent 
Munch og forstander Magelund.
Kl. 20,00 Møde på KFUK ved forst. 
Magelund. Foredrag - lysbilleder - 
afslutning.
Indmeldelse inden 10. september til 
„Frit Danmarks Børnehave“, Ills. 
Nielsensvej 2. Telf 12615.
Velkommen alle.

P. U. V.
Anna D. Jensen.

Haslevkredsen i København (H.u.H.) 
har møde på KFUK, St. Kannike
stræde 1. September kl. 20. Lærer 
N. P. Pedersen taler.
Velkommen alle!

P. k. v.
Emma Augustinus.

Siden sidst
har der været sommerferie. Fru Pagh har væ
ret i England og besøge sin datter. Lærer Pe
dersen og frue ferierer i Vestsjælland. Kandi
dat Johannessen er rejst på studierejse til 
Berlin. Axel Nielsen og frue, Nina Swartz og 
Else Marie Bjerrum har tilbragt ferien i deres 
hjem. Min kone og jeg har tilbragt ferien i 
min kones hjem.

Der er sket det usædvanlige, at de allerfle
ste af eleverne fortsætter 5 måneder. Kun gan
ske enkelte, som skulle til videre uddannelse 
eller nødvendigvis måtte hjælpe i deres hjem, 
er ikke vendt tilbage efter ferien. Vi er såle
des 80, og der arbejdes med iver og oplagt
hed.

Der har naturligvis været en hel del gæster. 
Vi skal nævne Luthersk Missionsforenings ung
domsforening fra Græsted, Dreslette KFLTM 

6

og K og Herlev KFUM og K, som har varer 
her på kortere besøg. Lærer Max Zollinger 
(1949-50) fra Zürich har været her med| 15 
KFUMere, som har deltaget i lejren på Byg 
holm. Han gør et godt arbejde for KFUM 
Zürich.

Med hensyn til vinterskolen ligger det så 
ledes, at vi har 52 indmeldelser, så def er 
udsigt til, at vi får fuldt hus. Vi stoler pa„ at 
gamle elever er med til at opfordre kamme
rater til et ophold på Den udvidede Højskole. 
Masser af unge trænger til dygtiggørelse, pien 
de færreste ved, at der er så let og billig ad
gang til at komme på højskole. De allerfleste 
kan regne med 550 kr. i amtsunderstøttelsé, og 
man kan søge lige til 1. november. Det sairme 
gælder selvfølgelig også for andet-års-elever.

Hjertelig hilsen
Käti og Johs. Magelund .



Hvad er Verden?
Dette emne er lige så alvorligt og betydnings

fuldt som det er vidtrækkende. Det er ikke et 
emne, man diskuterer for diskussionens skyld 
heller ikke har det kun historisk interesse. Nej, 
det har i dag og vil indtil dagenes ende have 
den allerstørste praktiske livsinteresse.

Jeg kan ikke give en bestemmelse af „Ver
den“ uden at tale om vor stilling til V., om 
kristendommens forskellige syn på V. og om 
Jesu stilling til V.

Vi vil se på Jesu disciples syn på og forhold 
til V., dernæst se at klare Jesu syn på V. og 
derigennem finde v o rt syn på og stilling til 
V.: kun ad den vej er det muligt at bestemme, 
h v a d V. er — altså vil svaret ligge indirekte!

Spørgsmålet rummer et alvorligt problem, 
som de kristne til alle tider mere eller mindre 
har beskæftiget sig med, og vi er ikke færdige 
endnu! De fleste af os har vel følt en vis 
smerte og været i nogen grad rådløse overfor 
problemet V.

Blandt de kristne er der to forskellige syn på 
forholdet til V., og begge syn påberåber sig 
selvfølgelig Jesu Kristus selv. Sjælden findes 
disse syn rendyrkede. De fleste balancerer imel
lem dem.

Det ene syn er konsekvent verdensfornægten
de og verdensforsagende. Der er intet håb for 
verden. Verden ikke alene ligger i det ondes 
plan, den er gennemført ond. Der er skrevet 
et „fortabt“ over hele denne verden. Gud har 
med sin egen finger skrevet dens dødsdom: 
dømt til undergang. Slægtens hele arbejde, slid 
og slæb, møje og kamp, byggen og planten 
udenfor Kristus er nul: intet; alt er 
dømt til at falde i grus, for det e r synden og 
Satan, der regerer hele denne V. Altså: „Ver
den“ er modsætningen til „Guds rige “, og 
„Guds rige“ og verden er som ilden og vandet.

Og hermed skal altså den kristnes forhold til 
verden være givet —• udvalgt af verden — 
u d s k ilt fra verden — hadet af verden. 
Den kristne skal derfor forsage verden og er
klære den krig. Frelsen foregår på den måde, 
at Jesus rykker den enkelte ud af verden og 
anbringer ham i redningsbåden. Her skal vi 
hjælpe Jesus: vi skal kun have een opgave i 
verden — menneskefiskeri — vi skal fiske med 
stang!

Følgen af dette syn er selvfølgelig, at det ikke 

alene er håbløst, men farligt for den kristne at 
gøre forsøg på at forbedre verden — det lader 
sig ikke gøre: et fortabt vrag går under. Det 
e r håbløst, urigtigt, ja farligt for den kristne 
at opstille sociale programmer og arbejde for 
sociale reformer — ja, det kan være godt at 
lindre menneskers nød, men håb om forbedring 
— umuligt, den e r dømt til kaos, krig og — 
undergang. Denne verdens folk er fordømt til 
at bekrige, myrde og hade hinanden indtil den 
hele verden forbrændes -— et mørkt syn — 
pessimistisk. Konsekvensen måtte vel være: 
Ørkenen, enebo, kloster, gemme sig bort — 
konsekvensen trækkes ikke; man må jo for at 
leve have et arbejde i denne verden — også 
som kristen. Man tvinges til at tage del 
i denne verdens gøren og laden —• at arbejde 
med på dens paladser; men arbejdsliv og er
hvervsliv må jo, hvis konsekvensen skal drages, 
være et nødvendigt onde.

Arbejdsliv — kristenliv — to adskilte dele; 
men der leves på inkonsekvensen: disse menne
sker er med i kulturformålene, de lægger kri
stendom ind i arbejdslivet, skønt deres egentlige 
syn ikke burde give dem lov til det.

Er dette syn på verden rigtigt? Ja, for der 
er jo et andet syn næsten modsat!

Det er kort sådan: „Verden“ ligger i det 
onde og beherskes af den onde. D. v. s. menne
skene i verden beherskes i stor udstrækning af 
det onde. Satan har stor herskermagt i ver
den. Men på den anden side er dog „Verden“ 
i sandhed Guds verden. Dermed er der håb 
for verden. Også Gud er i arbejde i 
verden: Gud vil frelse verden. Dette syn 
har „Verdens“erobrende karakter. Gud styrer 
og tilrettelægger, så det tjener hans rige. Målet 
er Guds verdensregimente = Guds kongeherre
dømme — Kristus kom for at frelse „Verden“.

Disse kristne trækker sig ikke tilbage fra ver
den i egne småkredse. De vil have kristendom
men ind i arbejds- og samfundslivet — og de 
tfor på, at det kan og vil lykkes!

Hvor er det rimeligt at spørge, hvordan to 
så forskellige syn kan springe ud fra den samme 
kilde: Skriften! Her e r en stram knude! endnu 
strammere, når vi lægger mærke til, at enhver 
af os bærer problemet i vort indre —.

Som ung med beslutsomhedens morgenrøde 
over sindet drages man mod verdens forsagelse, 
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vi gribes af Jesus, som han er tegnet i Ny 
Testamente — intet at hælde sit hoved til — 
den verdensfrie, der stærkt og afgjort opfordrer 
til at sælge a 11 for at følge ham: kun d e n- 
n e Jesus vækker til det store missionskald! 
Ungdom drages mod afgjorthed og helhed i 
offer og tjeneste —.

Som ung drages man også mod „Verden“ og 
menneskeslægten — vi er opladt overfor verden, 
både i natur og teknik, som vi ikke kan 
føle som noget ondt; tværtimod føler vi os her 
i pagt med Gud —. Ja, vi føler endog smerte 
ved tanken om at skulle dø bort fra denne ver
den, og ikke alene det naturlige menneskes 
rædsel for at dø; men vi har en umiddelbar 
følelse af, at rosers duft og sollyse haver kan 
være noget — også for dem, der dør bort fra 
verden for at følge Jesus! Vi ser det sollyse 
hjem med gaver og opgaver fra Gud. Vi ser 
menneskelivets store opgaver i videnskab, kunst, 
samfundsliv og politik ■— vi mærker, at disse 
opgaver burde løses efter Guds vilje —• vi dra
ges mod at være med i denne gerning. — Vi 
kan ikke føle denne dragelse til at leve og ånde 
i disse opgaver — som synd —.

Vi kender denne dobbelte dragelse: den 
mod verden og den bort fra verden — og 
kan ikke uden videre stemple nogen af dem 
som synd —.

Dette problem løses aldrig een gang for alle, 
men i hver tid må hvert menneske se at få 
dette løst for sig selv, i sit eget liv.

Denne løsning er dit og mit livs store risiko!
Hvad siger nu Jesus i Ny Testamente? Han 

sætter „eet er fornødent“ op mod alle jordiske 
ting og forhold. Han beskæftiger sig kun i me
get ringe grad med de jordiske forhold.

Hos Joh. møder vi ordet „Verden“ 78 gange, 
oftest om den gudfjendtlige, gudfremmede ver
den; den verden, som er dømt. D e n er lavere 
end Guds rige. Den ligger i det onde, er mørk, 
behersket af Satan. Disciplene er forløst fra den, 
tilhører ikke den, derfor hadede af den, og 
glæder sig over dens sorg. Jesus ber ikke for 
verden, men for disciplenes bevarelse i 
verden. Gennem sin død vil Jesus samle de ad
spredte (= få) Guds børn til en enhed ■—. 
„Verden“ er i det hele synden, mørket, løgnen, 
døden, dommen og Djævelen underlagt.

Vi kunne fortsætte med Paulus syn på ver
den; det er det samme.

Hvis dette materiale var det eneste, så. var 
sagen klar — så havde vi kun at forkaste .er
den og trække os ud af den. Men Jesus var nok 
fattig og omvandrende, dog ingen asket! Han 
viser os ingen asketiske livsvaner eller livs
betragtninger. I livsvandel adsk 1te 
han sig netop fra Johannes Jo
be r e n. Han spiste og drak, så onde tanger 
havde noget at sladre om. Han tog del i sam
fundslivet, sad til bords, gik til gæstebud og 
bryllup, gjorde vand til vin og endda god 
vin. Han satte pris på hjemmet i Betania, 
gik klædt på sædvanlig vis, skilte sig ikke ud, 
tillod brug af kostbar parfume, gik i synagoge 
og tempel, overholdt sæder og skikke, betalte 
romerne skat, tillod velhavende kvinder at tjene 
sig med deres gods, han krævede ikke af Za- 
kæus, at han skulle sælge sit gods og forlad s n 
stilling —.

Også i sine ord hævder Jesus det naturlige 
livs ret overfor sabbatsbudet, og fasten som ud
tryk for peronlig livstrang. Fremhæves må[ også 
hans åbne sind for det mangfoldige menneske
liv og naturens liv, som han lægger for dagen 
i sine lignelser og eksempclfortællinger. Som 
hans person og syn er tegnet for os ger.nem 
lignelser og eksempler, får vi helt igennem ind
tryk af ham som livsbejaende og som en, der 
forstår og elsker menneskelivet i dets forskel
lige skikkelser!

Ordet „Verden“ bruges i N. T. også i anden 
betydning end den gudfjendske verden: „alt 
kod“, „jorden“, „verdens synd“ (lamme:), 
„Verdens Frelser“, „Gud elskede verden“, 
„give verden liv“, „for verdens synd“, i„Gud 
forligte verden med sig“, „oprettet en i o r - 
ligelsens tjeneste i verden“ —.

(fortsættes)

I Møgeltønder præstegaard taler 
forstander Magelund lørdag d. 29. 
august.
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