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«

Lyset skinner i mørket

— men mørket begreb det ikke.
Af forstander JOHS. MAGELUND.

Det var juleaften i København 1938.

imod indbydelsen til julens egentlige fest,

Vi var nygifte, og det var den første jule

hvor Jesus Kristus er midtpunktet. At
mennesker i deres kortsynethed dog lader
sig blænde af en kort nydelse og derved
blive bedraget for den store evige jule
glæde.

aften, vi skulle fejre i vort nye hjem. Det
var derfor ikke så let at efterlade min
kone alene for at gå ind i den indre by til
en julefest for hjemløse. Men kl. 20 måtte
jeg af sted; jeg vil sent glemme vandrin
gen over Dronning Louises Bro gennem
de stille gader. Bag vinduerne i de tusind

Denne oplevelse kastede et ejendomme
ligt lys over Johannes evangeliet, kap.
3,19: „Og dette er dommen, at lyset er

hjem strålede juletræerne. I Frederiks-

kommet til verden, og menneskene elskede

borggade dukkede pludselig en mand frem
fra en port ud i den mennesketomme
gade. Han ville sælge de arbejdsløses blad
„Livets kamp“. „Men hvorfor går De
dog her og fryser på selveste juleaften?Gå

mørket mere end lyset; thi deres gerninger
var onde“. Ufattelig mange mennesker
ser lyset skinne, men finder ingen mening

med mig ind til julefesten?“ „Nej tak“,
svarede manden. Jeg prøvede at skildre

festmåltidet, juletræet og gaverne, som
han altsammen ville få del i. Men nej, han
ville hellere have en krone end være med
til selv den mest strålende julefest! —
Jeg gik videre i triste tanker. At et
menneske virkelig kan synke så dybt, at
det på selve årets højhelligste aften fore
trækker en krone fremfor at opleve en
julefest. Og tankerne gik videre, hvor
mange foretrækker ikke en jul, der kun
består i mad og gaver, frem for at tage

i det, så langt har mørket bredt sig i vor
slægt. Lyset skinner i mørket, men mør
ket begriber det ikke.
Måske er vi, der kalder os kristne, med

til at skjule lyset for nogle. Lad os bede
om, at lyset i krybben må skinne så
stærkt, at mennesker må se, hvad der
virkelig har værdi og ikke lade sig blænde,så småting og kortvarig nydelse bedrager
dem for den virkelige juleglæde.
Din fred, o Gud, som overgår
alt det, som sind og sans formår,
vort hjerte så bevare
i Kristus Jesus, at vi må
den rette juleglæde få,
som aldrig skal bortfare.
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Min barndoms
aiodtit o# jul
Af KÄTE MAGELUND

At „holde“ advent er, så vidt jeg har
forstået, en nyere skik i Danmark, måske

i det hele taget i Norden. Da jeg kom her
til landet i 1938, var man hist og her
begyndt at tænde kærter og binde ad
ventskranse til 1. søndag i advent. Denne
skik er ganske sikkert blevet indført syd

fra.
Fra min tidligste barndom kan jeg
huske, at vi har fejret advent. Det skete

på følgende måde: Vi 6 søskende stod tid
ligt op søndag morgen — i hvert fald så
tidligt, at vi med bestemthed vidste, at
far og mor endnu ikke var stået op. Vi
stillede os op foran døren til soveværelset
og stemte i med nogle adventssalmer. Den
første salme var næsten altid „Macht
hoch die Tür, die Tore weit“ (i dansk
oversættelse „Gør døren høj, gør porten

vid“). Een af os spillede violin, en anden
trakterede blokfløjten, de andre sang før
ste og anden stemme til. En faster, som
var primus motor i hele dette foretagende,
sang 3, stemme med sin dybe alt. Hun var
sygeplejerske og havde lært disse skikke
på diakonissestiftelsen i Basel. Med hele
sit livfulde temperament gik hun op i det
og rev os med på en fortryllende måde.
Vort spil og vor sang lød sikkert ofte mere
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eller mindre smukt, vel navnligt mindre,
men vi gjorde det med glæde, og vore forældre lod hver gang til at være lige rørte
over foretagendet.
Efter sangen samledes vi allesammen
omkring det smukt pyntede morgenbor:
Vi havde trukket skodderne for og tændt
levende lys, og således havde advent holdt
sit indtog i vort hjem. Jeg husker disse
morgener i advent som noget festligt og

værdifuldt.
Et hemmelighedskræmmeri uden lige
begyndte nu, akkurat som jeg kender det
fra vore egne børn. Vi hviskede og tiskede
og havde travlt i krogene. Det var svært
at holde på hemmelighederne, og når så

endelig juleaften kom, var vi revnefær

Når St. Nikolaus, julemanden, kom på

dige. Vi vaskede allesammen op efter
risengrøden eller kastaniebuddingen (som
jeg forøvrigt aldrig kunne komme i noget

besøg, skulle vi varte ham op med vor
julemusik eller juledigtene. Han havde da
alt muligt med til os i sin pose. Han
kunne godt finde på at spørge mine
brødre, hvordan det nu var med denne

venskabeligt forhold til, skønt kastanierne
var nok så ægte og flødeskummet nok så
luftigt). Far og mor havde så travlt med

at lægge sidste hånd på træet og med at
bære pakkerne ind. Disse blev efter vore
navne stablet i bunker på bordet, så det
første, vi gjorde, når vi — endelig — blev
kaldt ind med juleklokken, var at se efter,
altså sådan lidt ubemærket, hvor nu v o res stabel lå. Stablerne var let kende
lige på den hvide godtepose, som lå øverst,
og på hvilken mor havde broderet vore

her rude, de havde smadret for nogen tid
siden, og han havde også hørt, at de
skændtes, så det røg om ørerne på dem.

Jo, han havde jo øjnene og ørerne med
sig på sine ture rundt i byen. Men heller
ikke vi piger gik fri. Om ikke vi havde
været lidt lovlig meget syge det sidste år.
Syge? Vi stod som fire spørgsmålstegn, på

en måde glade for at være sluppet så bil
ligt, men dog med en lumsk anelse om, at

initialer med rødt garn. — Men vi måtte

der var noget fup med i spillet. „Jo, pjæk-

ikke lige med det samme kaste os over
gaverne. Først sang vi nogle julesange, og
da var det altid mor, der sad ved klave
ret. Hun havde den skønne evne at kunne
spille til alle sangene, lige meget hvilken,
uden noder. Men bagefter var det sande

kesyge“, kom det da også med et lille
triumferende blik oven over brillerne. Det

lig vor tur. Vi havde lært juledigte uden
ad, og de skulle nu deklameres, helst så
stemningsfuldt som muligt. De af os, der
spillede, havde indøvet musikstykker;
klaver og violin, klaver og blokfløjte eller
alle tre dele sammen lød nu gennem jule
stuen. Ikke sjældent havde vi søskende
lært et kort juleoptrin eller nogle nye,
flerstemmige julesange. I hvert fald havde
vi altid et lille juleprogram, hvormed vi

underholdt vore forældre og os selv. På
et eller andet tidspunkt læste far jule
evangeliet. Det var midtpunktet, omkring
hvilket programmets enkelte dele gruppe
rede sig.

var utroligt, hvor han vidste besked med
det hele. Så kom der måske en lille kær
lig formaningstale, som vi skyndte os at
tage imod, for så hurtigt som muligt at gå
over til næste akt: pakkerne. I løbet af et
øjeblik var der kaos og vild forvirring,

mod hvilken vore forældre kæmpede tap
pert, men med lidet held; iii-aaaaaa------ 1
og mmmmm------ råbte vi i munden på
hinanden, idet vi lukkede op for herlig
hederne. Lige så sikkert som to og to er
fire, strømmede hver jul, når „pakke
festen“ var ved at ebbe ud, den dejligste

duft os imøde fra køkkenet: Mor kogte
k a n e 11 e. Ja, De har læst rigtigt —
kaneltc — kogt på nogle stænger kanel
bark. Prøv selv engang! Den skal ikke
være for stærk. Den smager kun godt til
jul, og måske kun, når man er vant til
5

den og synes, det hører sig til. Jeg for min
part synes, den er dejlig med julesmå
kagerne til.

Sommetider var julemanden ledsaget
af „julebarnet“, en ung pige klædt som
en himmelsk skikkelse, i lang hvid kjole,
med langt udslået hår og stjerneglorie om
panden. Vi børn var altid mægtig betaget
af dette syn, og alle blide og gode følelser

myldrede frem af deres gem. Ja, julen!
Hvor formåede den dog at kalde på alt det
bedste i os, og det forstår den stadigvæk

i os mennesker. Ofte undrer man sig over,
hvor julens varme bliver af, når højtiden

er forbi; bevares, den findes, men vi kan
vist godt blive enige om, at den er der på
en anden måde i juletiden; da er den i
luften omkring os ligesom en gave, overalt
når den ind, nogle steder bliver den hæn
gende i menneskesind som en længsel, i
andre som gråd; i andre igen vækker den
et kildevæld af godgørenhed. Men der,
hvor den får lov til at udfolde sig frit og

gøre sin gerning helt ud, der får den også
sit rette navn: Kærlighed. Det er Guds
kærlighed, der er i luften omkring os på
en ganske særlig måde; det er Guds kær
6

lighed, der ligger i vuggen i stalden ved
Bethlehem; den ville gerne ganske stille
liste sig ind i vore hjerter, om den blot
fik lov; den ville blive der og gøre sin
gerning, hele året rundt, om der var
nogen, som ville følge dens stille vink;
men „ak nu føler jeg tilfulde hjertets
hårdhed, hjertets kulde!“ Vore sind ræk

ker sig som blomsterblade op mod lyset.,
op mod varmen som een stor bøn efter
mere kærlighed. „Det kan da godt gå an

med mig“, siger du måske, men hende det

eller ham der, de er nogle isbjerge“. Ja,

se, det var ikke kærligheden, som fik dig
til at sige sådan. Hvad gør vi for at smelte

andres is? Julen er ikke idyl og sød;
følelser, den er ikke stemning og lækre
honningkager. Hvis nogen tror det, så et
de blevet lullet i søvn af den onde selv
Han har nemlig en vis interesse i, at de:
bliver ved lyrikken og pakkerne. Julenat
har himmelen selv kastet sig ud i kamp
mod mørkets fyrste. Gud strider selv for
sin skabning, kampen foregår ikke over
vore hoveder, men inde i vore hjerter.
Kristus bruger kærlighedens våben i jule
tiden, og den onde gør alt, for at mennt ■■

skene skal misforstå det og få gjort alt
andet til midtpunkt end Kristus og hans
uendelige kærlighed. Vi vil ikke lade os
narre i denne jul af pakker og glimmer
og travlhed. Bliv stille. Bliv klar over,
hvad julen i år vil sige til Dem i Deres

(GuidlS' oJMfø røgfri.®

fFyiM)

ganske konkrete situation. Vi vil kæmpe
for at slutte Kristus ind i vore hjerter og
lade ham gøre sin gerning både med os og
ved os; så er julen for os en realitet ikke
blot sidst i december måned, men hele

året rundt.

Hdoenf og jul

i vor nye salmebog
Af AXEL NIELSEN

Endnu i år synger vi julesalmerne efter
vor gamle salmebog, men allerede næste

år er der sikkert flere menigheder, som
har indført „Den danske salmebog“ (i
det efterfølgende kaldet DS).
Man vil da have en endnu rigere salme
skat at øse af ved julens mange gudstje
nester og ved fester i hjemmet og andet
steds. Når vi tager adventssalmerne med,
er Den danske salmebog forøget med 10
salmer (3 adventssalmer og 7 julesahner),
og kun to julesalmer er gledet ud (nr.
142 og 147 i Salmebogen for Kirke og

Hjem, i det efterfølgende kaldet KH).
Desuden er der kommet 1—3 „nye“ vers
med i 3 adventssalmer og i 5 julesalmer. I

det følgende vil en del af disse forandrin

vers og et helt vers til, der giver fortsæt

ger blive omtalt, idet vi først vil se på
adventssalmerne.

telsen af tanken om vor tid som „en vår
til evighedens kirkeår“:

Der lægger man med glæde mærke til,
at disse salmer, som hidtil fandtes 3 for

skellige steder i KH, nu er samlet på eet
sted. Afsnittet indledes med Brorsons her
lige gengivelse af Freylingshausens „Op
thi dagen nu grembryder“ (KH 391), der

Hossianna! milde Davids søn,
vor ærenpris og tusindskøn!
o, måtte dog den ganske jord
nu blive til et syngekor,
alverden til en helligdom,
fordi Guds søn til verden kom!

efter følger „Blomstre som en rosengård“
(KH 113) og „Stat op i gry“ (KH 266).
Numrene viser, fra hvilke tre afsnit af
KH disse salmer er hentet. De tre nye
adyentssalmer er alle ældre tekster •—
ældst en middelalderlig Mariavise gendig

Også „Gør døren høj“ og „Hvorledes
skal jeg møde“ er udvidet med et vers
hver. Men især glæder man sig over, at
der nu er en virkelig god samling salmer

tet af Grundtvig fra Hans Thommissøns

samlede på et sted til adventstiden, 16 i
alt. Det er en god beredelse til julen at

salmebog (Maria hun var en jomfru ren),

synge disse salmer under adventslysene.

en oversættelse fra tysk fra ortodoksiens
tid (Tak og ære være Gud) og endelig
Brorsons „Fryd dig! du Jesu brud“. De
to første har deres egen melodi. Den sid
ste kan synges på melodien til „Fryd dig!
du Kristi brud“. Jeg vil glæde mig til at
få lært den første, der har følgende magt
fulde vers:

O, kunne jeg alskens tungemål
og skriftens dyb udfinde,
og var min tunge gjort af stål
og englerøst derinde,
da skulle på knæ jeg kaste mig
og påkalde dig
vel hundrede tusind sinde.

I afsnittet „Jesu fødsel“ finder vi samt

lige salmer i KH med undtagelse af de to
ovennævnte, som aldrig blev brugt. Nr.
124 blev reddet af kirkeministeren; den
var ikke med i salmebogsforslaget. Der er
også her kommet enkelte forøgelser til
kendte saimer, dog kun meget få. Og jeg

savner det vers i „Her kommer, Jesus, dine
små“, som vi har i De unges Sangbog, og
som var ved at blive sunget ind (også med
i salmebogsforslaget):

Alverden stod i Satans pagt,
da brød vor Jesus frem med magt
og rev os ud med blodig hånd
af alle vore fjenders bånd.

Brorsons „På Jesu død og dyre sår“

(KH 392) (Nu, som i Troens rare Kle
nodie, „blodig sår“) er udvidet med 2
vers, en virkelig værdifuld tilbageførelse
til den oprindelige form af første og andet
8

Grundtvigs „Velkommen igen Guds
engle små“ er udvidet med to vers, så vi
nu har salmen i sin oprindelige skikkelse.
Ligeså er „Af højheden oprunden er“ og

„Glæden hun er født i dag“ udvidet med
et vers. „Fryd dig i Guds behag“ og
„Frisk op endnu engang“ har fået hen
holdsvis to og tre vers mere. Bedst er

d^ to vers i „Fryd dig i Guds behag“
(Kingo!):
Det spæde barn på jord
er dog Guds arving stor;
han skabte jorderige,
i herlighed Guds lige,
han vil på døden træde,
o søde juleglæde!

Hans blod med guddomsfynd
afrenser al vor synd:
hans ord kan alting bære;
selv sidder han i ære
hos Gud i højhedssæde;
o høje juleglæde!

juledag, der jo har sit eget præg, og hvor
til vi ikke har haft for mange salmer. Men
iøvrigt virker den nu noget „gammel“ i sit

sprog. Det er anderledes med salmer, som
er indsunget i menigheden gennem gene
rationer. Der hører man ikke det antikve
rede sprog:
Ræven i sin lure-hule
haver mere sikkerhed,
ja, på kvisten vilde fugle,
end som du på jorden ved!

Endelig har vi så fået Grundtvigs
„Guds engle i flok“ og Hostrups „Jule

Man kan måske indvende mod disse

budet til dem, der bygge“, hvilken sidste
er meget yndet og sikkert vil blive sunget
ved kommende julegudstjenester, og nu
fortryder jeg virkelig, at ikke alle holdene

vers, at de mere indeholder påsketoner
end jule toner, og dog — er det ikke sådan,

efter 1946 H.u.H. har fået lært Aagaards
dejlige (og i bedste forstand værdige)

at „påske og pinse udsprang af jul”?

melodi. For vi kan ikke indføre Hart

Småændringer er der flere af, væsent

lige små tilbageføringer til oprindelige (og

manns melodi i kirken. Den findes jo
også i flere variationer, hvilket virker for

kraftigere) udtryk, men også som overalt
i DS en vis modernisering af sproget.

virrende. Aagaard havde nu fattet salme
tonen (melodien findes i HS 114).

Vigtigere er, at afsnittet er udvidet med
7 „nye“ salmer. De fleste er nu ikke nye,

Iøvrigt kan vi tage fat på de fleste af

men er allerede i levende brug takket
være vore gode skole- og foreningssang
bøger. Tre af dem er gamle „internatio
nale“ julesalmer, som vi har fået fra tysk:
„En sød og liflig klang“, „En rose så jeg
skyde“, begge førreformatoriske, og Lu
thers „Fra himlen kom en engel klar“.
Den fjerde er også fra reformationstiden

„Nu vil vi sjunge og være glad“ (kendt fra
D.U.S.). Så er der en af Kingo, som er
ukendt, „Alle ting er underfulde“, til 2.

disse 7 julesalmer allerede nu, dersom vi
har fået den nye udgave af D.u.S. og

„Hjemlandstoner“. 5 af de ovennævnte
julesalmer findes i D.u.S. Jeg vil gerne
her gøre opmærksom på Grundtvigs
„Guds engle i flok“ med melodi af Carl
Nielsen (D.u.S. nr. 89). Det er en meget
fin tekst, og melodien er glad og folkelig
som Carl Nielsens bedste. Det er egentlig
ufatteligt, at ikke Højskolesangbogen har
denne tekst og tone. Hatten af for redak

tionen af D.u.S. og dens melodibog, at de
9

ikke har ladet os „nøjes med“ melodien til

godt have ind i stedet for tre af de andre

„Guds menighed syng!“
Salmen „En sød og liflig klang“ findes
i „Hjemlandstoner“ (I.M.s nye sangbog).
Denne sangbog har iøvrigt i hvert fald to
julesalmer af Paul Gerhardt, „Jeg kom
mer til din krybbe hen“ og „Immanuel!

i salmebogen. Men man kan jo ikke få alle
ønsker opfyldt.

vi synge dig ...“, der var værdige til op

den i kirken engang i det nye år.

tagelse i den nye salmebog. „Hj emlands toner“ har også Grundtvigs omdigtning
af Brorsons „Mit hjerte altid vanker“:
Forunderligt at sige
og sært at tænke på,
at kongen i Guds rige
i stalden fødes må,
at himlens lys og ære,
det levende Guds ord,
skal husvild blandt os være,
som armods søn på jord!

Disse tre salmer ville jeg for min part

Den danske salmebog må ligge på
gavebordet i denne jul i mange hjem og
de følgende aftener blive flittigt gennemj

læst. Så er vi forberedte til at tage imod

Lad os slutte disse mere statistiske end
opbyggelige betragtninger med nogle ord
fra en ny julekollekt i den fortræffelige
bønnebog, som findes bagi DS:

„Lad din Helligånd fylde vore hjerter
med juleglæde, og lad ham bære os med
barnesind op for dit ansigt at bekende de
lovsynge dig, vor Fader og din elskede
Søn, vor Herre, Jesus Kristus, med hvem
du lever og regerer i Helligånds enhed,
fra evighed og til evighed“.

Bladets læsere ønskes en god og velsignet julefest og
glædeligt nytår.
10

Alle på H. u. H.

Til skumringstimen.

^Stemning —
Af NINA SWARTZ

Et levende lys på skrivebordet — „ka
minen“ tændt — ro og stilhed over hele

skolen, skulle det mon ikke kunne give
inspiration eller fremkalde den rette stem
ning til at skrive noget om jul. Og dog —
selv om rammen synes at være i orden, er
det ikke ensbetydende med, at indholdet
vil frem. Ja, jeg ved egentlig slet ikke i
øjeblikket, hvordan sætningerne vil forme
sig, skønt der er uro i blyanten. Den vil
fare hen over papiret, den er slet ikke til
at standse. Men inspirationen — stemnin

gen, kan man nu ikke lokke frem ved
blot at sætte en tændstik til et stearinlys
og derved prøve på at fremkalde jule
stemning sidst i november måned. Nej, så
let sker det ikke.-------Det skal vist slet
ikke være noget om jul, jeg skal skrive.
Jeg vil blive ved ordet stemning.
For mange har dette ord en farlig
klang. Stemning, åh nej, lad os dog en
delig blive fri for stemninger, noget så
banalt, så sentimentalt. For andre, isser
ganske unge, har det en dejlig klang. Der
er noget sælsomt, noget betagende ved
engang imellem at blive revet ud af hver
dagens trædemølle, opleve stemningens
øjeblikke, ja øjeblikke hvor tiden helt
står stille. Jeg oplevede dette for to

aftener siden. Jeg var så lykkelig at være
med ved Jørgine Abildgaards fødselsdag
på Snoghøj Gymnastikhøjskole. En pragt

fuld fest, hvor alvor og gammen fulgtes
ad. Om søndagen, da festen var forbi, var
vi samlet en seks-syv stykker oppe i“Tårnet“, Jørgine Abildgaards mærkelige stue.
Her oplevede jeg et sådant stemningsøje
blik. Stuen er mærkelig. Straks man træ
der ind, bliver man grebet af „atmosfæ
ren“. For hele stuen taler sit tavse sprog

om gamle hensvundne dage; hver ting
taler for sig: Rokken derovre i hjørnet for
tæller om en mor, der for mange år siden
spandt (på denne), samtidig med at hun
vuggede barnet i søvn til tonerne af en
aftensang. Den gamle dragkiste kan for
tælle meget om slægtens historie. En gam
mel skibslygte, jeg ved ikke hvorfra, men

også den vidner om fortiden. Statuen, den
ranke kvindeskikkelse, billederne, male
rierne på væggene, skrivepulten ved vin
duet, det hvidskurede gulv med de hjemmevævede løbere på, alt hvad man ser i
stuen vidner om et stykke fortid ført frem
til nutid, og gennem ejerinden præget af
ånd og personlighed. Så lød tonerne fra
„Den hellige stad“, og man blev af disse
toner, ligesom fyldte hele stuen, hensat
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til en helt anden verden. — Man var

ikke i stuen. —- Det var som om
tiden stod stille. Man blev revet ud af den
såkaldte virkelighed med hverdagens små
lighed. Et lille sus bort fra hverdagen —

hyrderne, man hører englens budskab
„Fred være med jer“. Og det jubler inde
i en. — Når man kommer hjem fra kir
ken, og det er tid, at træet skal tændes og
de gamle julesalmer synges, da er man

også her løftet bort fra hverdagen. Stuen,

bort til — nej, det kan ikke forklares med
ord, men du har sikkert selv oplevet lig

hvor juletræet står, er ganske forandret,

nende øjeblikke, som du ikke selv har
kunnet give udtryk for. Det er, som om
man på lette vinger flyver bort fra det

den er blevet et lyshav, og man føler, at
man har fået lov til at skimte Paradisets
herlighed.

jordiske og får et lille glimt af det him
melske at se. Og sådanne øjeblikke, hvor

Nu er mit julelys ved at brænde ned.
Mit juleønske for dig skal være, at du i
år må opleve den rette julsestemning, al
du må blive grebet af den stemning, soir.

er de værdifulde, og lad os af hjertet sige
tak for dem.
Vi oplever også disse øjeblikke i jule

tiden. Når præsten juleaften læser jule

kan løfte et menneske op over hver
dagen, løfte en op, så man i et øjeblik får

evangeliet op i kirken derhjemme, ja, så
er man ikke i kirken, nej, man er i stal
den, hvor det lille Jesusbarn blev født,
man er derude på marken sammen med

lov at mærke åndens sus, og just derved
får mod og kraft til hverdagen med dens
glæder og kampe.
„Stemningsmennesket på Olympos“.

Fra foredragssalen
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IND UNDER JUL
Medens dagene bliver mørkere og mør
kere, vokser feststemningen på en høj
skole. Himlens lys, der kom til jorden
julenat, er så stærkt, at det formår at
tænde lys i menneskers hjerte længe før
jul. Der er en forventningens glæde over
samværet; navnlig søndag aften, når vi
samles under adventskransen, kan man
ikke andet end gribes af denne følelse.
Der arbejdes støt og godt i denne vin
ter. Vi har delt timeplanen i obligatoriske
fag, som alle skal have med, og valgfri fag,
som eleverne frit kan vælge. Det synes at
være en god ordning. Der er således mu
lighed for at lave en individuel timeplan,
så hver får det han eller hun helst vil
have.
Ved siden af dette egentlige arbejde
har vi haft en del gæsteforedrag. Biskop
Høgsbro har holdt en ildnende appel til
hedningemission ud fra emnet „De antikristel.igebevægelserlogydremission “For
at blive rystet sammen tog vi den så
kaldte kirketur til Ringsted-FjenneslevBjernede-Sorø og Dianalund allerede i
begyndelsen af november. På Philadelphia
fik vi en festlig modtagelse af gamle
elever.
Flensted-Jensen har holdt foredrag og
vist film fra sin jordomrejse med danske
gymnaster. Pastor Aksel Jensen har være.t
her og fortælle om Santalmissionen. En
oplevelse for eleverne var det endnu en
gang at høre den gamle fru Trier tale.
Lederen af „Norskinstitut forkristen op
dragelse“, lektor Hareide, har boet på
skolen og holdt foredrag om karakterop
dragelse. Nogle vil have læst et interview

med ham på forsiden af Kristelig Dag
blad i anledning af kirkeminister Bodil
Kochs stærke udtalelse.
Lørdag den 28. havde vi et fælles lærer -
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møde for Højskolen, Landbrugsskolen og
H.u.H. Alt formede sig som en sejlads
om bord på et juleskib. På billederne ser
De mandskabet og besætningen.
1. søndag i advent var en stor festdag.
Den er efterhånden ved at blive et helt
lille elevstævne. Ca. 80—90 gamle elever
indfandt sig i løbet af dagen. De nu
værende elever opførte et adventspil, hav
de en fin avis og gav en god underhold
ning. Efter kaffen i spisesalen samledes vi

som sædvanlig på Rådhuspladsen under
adventkransen, hvorfra både korsange og
fællessange gav genklang over hele sko
len.
På samme måde vil også de sidste ad 
ventssøndage blive fejret, og vi glæder os
til det rige fællesskab i adventstiden.
Vi ønsker alle gamle elever en rigtig
god og velsignet julefest, hvor lyset fra
det høje rigtig må få lov til at skinne ind
i hjerter og hjem.
Johs. Magelund.

Kære gamle elever.
Hjertelig tak for jeres venlige opmærk
somhed ved min konfirmation. Jeg havde

en dejlig fest.

Mette.

MØDER
Januar:
Tirsdag den 12.: Bibeltime på K.F.U.K.
i København. Emnet „Det kristne håb
belyst ud fra 1. Peters brev“. Ved Käte og
Johs. Magelund.
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Søndag den 17.: I Rubbelykke præste
gård ved Lolland-Falsterkredsens vinter
lejr. Johs. Magelund eller Aksel Nielsen
taler.

1. række:

Vinter

Andersen, Karl Kingo, Læsø. Bentzen, Hans-Ivar, Nordby. Bertelsen, Niels Peter, Frederikshavn. Brunner, Alfred, St. Galden,
Schweiz. Busk, Søren, Thorsø. Christensen, Christian, Dronninglund. Christensen, Hans Villy, Morke. Hald, Ejvind Nørgaard, Stovrup. Hansen, Eigild Buchwald, Fjerritslev. Hoff, Vilhelm, Maribo. Jacobsen, Johannes, Aulum. Jacobsen, Peder, 'Kvalbø. Jensen, Sø
ren Donslund, Blåhøj. Jensen, Tage Harry, Byrum. Jensen, Emanuel, Bramminge. Johansen, Erling Mangar, Risor. Kristensen, Peter
Balle, Øster Assels. Larsen, Henrik, Rude. Madsen, Jens Margon, Jegindø. Møller-Hansen, Helge, Holbæk. Mortensen, Robert, Her
ning. Neimanas, Herbert, Dragsbæk. Nielsen, Peter Hold, Kjellerup. Nielsen, Erik, Bodilsker.

2. række:

holdet

1953^4

Nielsen, Viggo, Holstebro. Nielsen, Ib Flemming, Laven. Nyholm, Preben, Randers. Olsen, Olaf Vilhelm, Vaag. Petersen, Knud
Osvald, Glæsborg. Skou, Martin, Dollerup. Stakkesund, Kjartan, Eidi. Søgaard, Egon, Nortvig. Sørensen, Johannes Bruun, Vinderup.
Sørensen, Eigild, Rønne, Thunbo, Jens Christian, Røgild. Østergaard, Anders, Kjellerup. Årestrup, Lydia, Vinkel. Albrechtsen, Kirsten,
Helsingør. Bertelsen, Dagmar, Skinnerup. Bjerring, Pedersen, Ruth, Viborg. Bjerrum, Else Marie, Hanbjerg. Bruun, Jenny Geising,
Risskov. Burkhalter, Susi, Spiez, Schweiz. Bærgaard, Ellen Jytte, Århus. Christensen, Thora, Bælum.

3. række:
Egerup, Inger Margrethe, Holte. Eriksen, Hertha, Asnæs. Fisker, Sigrid, Brund. Grysbæk, Lydia, Maarup. Høher, Elly, Gørding.
Honoré, Jytte Bjørnskov, København. Hounsgaard, Ellen Dybkjær, Bjerringbro. Hansen, Rigmor Holm, København. Hansen, Inga,
Vejle. Jacobsen, Anna Bang, Fiolbæk. Jacobsen, Else Bang, Holbæk. Jacobsen, Aase Rigmor, Torsted. Jauper, Lise Marie, Oravais.
Jagd, Karen, Skelskør. Jensen, Johanne, Baastad. Jepsen, Ingrid, Ellidshøj. Jørgensen, Lilly, Tranehuse. Knudsen, Agnes, Tarm. Knud
sen, Else, Hornbæk. Kruse, Anna, Varde. Larsen, Karen Margr., Blære. Laursen, Margit, Bredstrup. Lonborg-Jensen, Grethe, Købhvn.

4. række:
Madsen, Elisabeth, Vorgod. May, Marie, Sønderborg. Mikkelsen, Karen Elisabeth, Hedensted. Mortensen, Elin Birthe, Mygdal.
Nielsen, Dorthe, Ronbjerg. Nielsen, Lilian, Hastrup. Nielsen, Sine Berg, Gølstrup. Nielsen, Lis Kolthoff, Klemensker. Noer, Naomi,
Agerskov. Nørlem, Anne Grethe, Suldrup. Petersen, Rigmor, Vordingborg. Poulsen, Johanne, Hvidbjerg. Rasmussen, Anne-Marie,
Holmstrup. Schmidt, Line, Tinglev. Skjold, Tilde, Broager. Skov, Anna Kirstine, Herning. Sørensen, E. Dam, Oksbøl. Vestergaard,
Grethe B., Bedsted.
Ikke på billedet: Sigurd Simonsen, Annelise Hjorth, Vejle. Else Gammelgaard Madsen, Gerda Sørensen, Oksbøl. Esther Tranekær,
Vestervig. — Ialt 92 elever.

Beretning fra landsel evforeningen 1953.
Landselevforeningen har igennem Sekre
tariatet i Vartov i det forløbne år taget
en række ny opgaver op, samtidig med at
der er blevet arbejdet på at udvide de
gamle. Henvendelser til Sekretariatet fra
mennesker, som ønsker orientering om
forhold højskolen vedrørende er i stadig
stigen. Vi forsøger at udbygge enhver
også kun periferisk kontakt til en varig
forbindelse. Det er naturligvis et arbejde
på langt sigt, men har dog alligevel resul
teret i en 100 % forøgelse af elevtallet på
sommerferiekurserne, af hvilke der i år
blev afholdt 18 med et samlet deltager
antal af 800.
Sidste år afholdtes 11 kurser med 400
elever.
Siden oktober 1952 er formidlet 109
elever til de almindelige sommer- og vin
terskoler. Det tilsvarende tal ved sidste
beretning var 63.
Sekretariatet har med støtte af Forenin
gen for Høj- og Landbrugsskoler og Un
dervisningsministeriet oprettet en særlig
afdeling (Folkeoplysningens Informations
kontor — The Scandinavian Adult Edu
cation Information Office), hvis opgave
det er at vejlede udlændinge om de nor
diske landes oplysningsarbejde. (Højsko
ler,
aftenhøjskoler, oplysningsforbund
m. m.). Gennem dette kontor er i sommer
350 udenlandske gæster blevet orienteret

ved hjælp af film, foredrag, pjecer, o 2
samtidig har vi i mange tilfælde arran
geret studiebesøg på skoler og instituti
oner.
Også aftenhøjskolen, som Landselevfor
eningen driver i Vartov for at knytte for 
bindelser til større kredse i København,
har i år udvidet sit arbejdsområde. Der
er i dag indtegnet 274 elever, og det er
vigtigt at notere, at Askov og Krogert.p
højskoles elevkredse nu er direkte med i
samarbejdet, samtidig med at flere andre
elevkredse (f. eks. Den internationale
Højskoles) har været behjælpelig med ar
virke for større tilslutning. Vi betragter
dette som en meget værdifuld indledning
til et samarbejde med flere og flere elev
kredse i det fælles mål: at gøre den danske
folkehøjskole kendt i større kredse af
befolkningen.
Landselevforeningen har ladet frem
stille en ny højskolepjece, som i efteråret
vil blive fordelt over hele landet i 10,0(10
eksemplarer. Rekvirer et antal af der
pjece til uddeling.
Fabrikshøjskolerne for 1952—53 er i år
begyndt tidligt, idet de første møder på. to
virksomheder i København allerede er af
holdt, og hele vinterens møderække er
planlagt.
26. oktober 1953.
Thyra og Erik Halvorsen.

*»**■»«*»»*******«•**•**«#**** Ufr****»»****»*««** ** «••»*«» » « »
Haslevkredsen i København (H.u.H.)

1942—43.

har julefest på K.F.U.K., St. Kannikestræde,
mandag d. 28. dec., kl. 19,30. Lærer N.P. Pe
dersen, taler. Forsk underholdning. Kom rig
tig mange —- velkommen alle.
Glædelig jul og godt, velsignet nytår ønskes
bladets læsere af Emma Augustinus.

Vi holder stævno i Skive 11. april 1954. Læ
rer N. P. Pedersen kommer til stede. Udførligt
program senere. Notér dagen, reserver den. —
Kom alle! —
P H.v.: C hr. Lilleroe d.

1. søndag i advent
er 15 elever fra sommeren 1953 samlet på
H.u.H. og sender herfra en kærlig hilsen til
alle kammerater.

Øst-Vendsyssels højskolekreds
har møde lørdag d. 9. jan. kl. 20 i Hjallerup
missionshus. Forst. Jef Tange, Rønde, taler.
Emne: Når folk får frihedsbegrebet galt hel
sen. Alle er velk. — P. u. v.: Tage Sarden.

Udgivet af elevforeningen- Redaktør: N. P. Pedersen. Skolevej 6, tlf- 596.
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