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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — MAI 1954

Kirkens åbne favn.

Lärkkulla

I første halvdel af april måned havde 
jeg den store oplevelse at besøge tre høj
skoler i den svensktalende del af Finland. 
Samtidig benyttede jeg naturligvis lejlig
heden til at se så meget som muligt af lan
det på den korte tid.

En af mine mange betænkeligheder ved 
at skulle repræsentere Danmark og 
H.u.H. var bl. a., om man ville kunne for- 
staa mig. Det er jo ikke morsomt at staa 
over for en elevflok, der ikke forstår noget 
af det, man siger. Min første erfaring på 
det punkt, da jeg ankom til mit bestem
melsessted, Karis i Sydfinland, var ikke 
særlig opløftende. På stationen blev jeg 
modtaget af direktor Harry Wentzel fra 
Lärkkulla. Han bød mig hjerteligt vel
kommen og fik mig installeret i sin vogn, 
hvorefter han skulle ordne nogle ærinder 

på posthuset. I mellemtiden forsøgte jeg 
at underholde mig lidt med hans lille tre
årige søn Mats. Det lykkedes os nu ikke at 
komme på talefod. Mats kiggede undren
de på mig, og da han kom hjem, sagde 
han til sin mor: „Den her farbroren fra 
Danmark, han forsøgte prata, men han 
kunne inte.“ Heldigvis gik det lidt bedre 
på skolen, og et par dage efter kom Mats 
og fortalte sin mor, at „nu havde han 
lært sig prata.“

På Lärkkulla var Dannebrog hejst side 
om side med det finske flag, og snart stod 
jeg i den smukke matsal og hilste på ele
verne, som straks rejste sig(!), da den
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danske gæst viste sig. Heldigvis klarede 
jeg den første opgave på skolen: jeg skulle 
finde de to danske piger mellem eleverne. 
Jeg tror næsten, jeg kunne have klaret op
gaven, selv om jeg ikke havde set dem 
før, for deres velkomstsmil var ikke til at 
tage fejl af.

Efter denne velkomst kom vi ind i den 
hyggelige lille matsat, hvor ilden flamme
de lystigt i pejsen, og husmor havde anret
tet det nydeligste frokostbord med dansk 
og finsk flag og med røde og hvide blom
ster på bordet.

Nu var jeg så lærer på Lårkkulla på 
lige fod med skolens øvrige lærere og 
skulle prøve at falde ind i hverdagen for 
at lære så meget som muligt.

Men hvad er Lårkkulla? spørger De 
måske. Jeg skal forklare det så kortfattet 
som muligt.

Af Finlands befolkning er ca. 8,5 % 
eller omkr. 350.000 svensktalende. Denne 
befolkningsgruppe er væsentligt bosat i 
Sydfinland, på Ålandsøerne og i Østerbot- 
ten på vestkysten. Kirkeligt er de svensk
talende menigheder i riget samlet i „Det 
svenske stift“, Borgå stift. Det vil undre 
enhver dansker at høre, at der findes ikke 
mindre end 19 folkehøjskoler i Svensk- 
Finland. Ga. halvdelen af disse tilhører 
forskellige vækkelsesbevægelser; de øvrige 
højskoler er de såkaldt kulturelle højsko
ler. De svarer nærmest til de grundtvigske 
højskoler her i landet.

Den lige afgåede biskop i Borgå, Max 
von Bonsdorff, ønskede, at alle de kriste
lige folkehøjskoler ville slutte op om en 
udvidet højskole, som ikke skulle tilhøre 
nogen bestemt retning, men blot være kir
kens. Det blev hans livsværk at føre denne 
idé ud i livet. Denne skole er netop den 
udvidede højskole eller folkakademiet 
Lårkkulla, som indviedes den 29. jan. 
J950.

En hypermoderne, meget smuk og prak
tisk indrettet skole er Lårkkulla. Og så O

Karis kirke

er der en vidunderlig smuk 
hele skolens anlæg. Skolen ligger kun 
hundrede meter fra Karis kirke, som er en 
af de ældste kirker i Finland, en rigtig 
typisk finsk kirke. Skolebygningen er tre
fløjet, og de to fløje over for hinanden 
ligger ikke parallelt. De ligger som to ra
dier, der stråler ud fra kirken.

Skolen. Kirken.

Arkitekten har tænkt sig skolen som en 
slags „kirkens forlængede arm“ eller „kir
kens åbne favn“. Og det er netop det, 
denne skole ønsker at være. Med kirken 
som centrum vil man her prøve at samle 
ungdommen fra alle de vidt forskellige 
samfundsrørelser. Nogen let opgave er 
det ikke. De gamle pietistiske kredse er 
meget konservative og ser med mistro på 
denne nye og moderne skole, som betrag
tes som meget frisindet. Sammenlignet 
med danske skoler er den det absolut ikke. 
Det er dens opfattelse, at kirken og kri



stendommen også hører hjemme i nutiden.
At skolen ofte kan komme i modvind 

— ikke mindst fra de gamle pietistiske 
vækkelsesegne — er ikke underligt. Sådan 
noget som at vise film ved ungdomsmøder 
eller lign, sammenkomster betragtes som 
syndigt, hvorimod det nok kan tillades at 
vise lysbilleder. En præst, der skulle tale 
i sådan en menighed, ville også gerne vise 
en film, og han klarede situationen ved at 
fortælle, at han gerne ville vise nogle lys
billeder, men han havde så mange, at han 
blev nødt til at vise dem meget hurtigt 
efter hinanden. Så gik det an.

Men skolen møder nu også andet end 
modstand. Alene dette, at elevtallet er 
steget jævnt siden skolens start, skulle 
være nok til at bevise dens eksistensberet
tigelse.

En af de ting, der betager en fremmed 
mest, er andagterne i det lille kapel. Igen
nem skolens højttaleranlæg lyder dæmpet 
klang af kirkeklokker, og stilfærdigt 
strømmer eleverne til andagt. På alterbor
det foran det smukke, enkle kors brænder 
to store lys. Tavse sætter eleverne sig ind 
på stolene og dvæler et øjeblik i stilhed, 
inden salmesangen begynder. Stilfærdigt 
lyder evangeliets budskab, og læreren 
knytter nogle personlige bemærkninger 
dertil — akkurat som ved morgenandag
terne på H.u.H. Efter endnu en salme for
lader først lærere og derefter elever stille 
kapellet. Nu begynder dagens arbejde.

Jeg holdt morgenadagt som de andre 
lærere. En dag holdt jeg andagten ud fra 
ordet:
„ Bed og I skal få, forat j eres glæde må blive 
fuldkommen.“ Og jeg talte om, hvordan 
Gud ofte hører vor bøn på en helt anden 
måde, end vi måske havde ventet.

Bagefter kom en af lærerne hen til mig 
og fortalte mig et ejendommeligt eksem
pel på, hvordan Gud sådan kan svare på 

bønnen helt anderledes, end vi tænker os.
Da han var dreng ønskede han sig me

get inderligt et stort krigsskib. Hvis han 
fik det, ville han sejle rundt og tage alle 
de mennesker om bord, som led nød og 
trængte til hjælp. Han ønskede det så 
stærkt, at han hver dag i 3 år bad om at 
få dette ønske opfyldt. Men til sidst op
gav han, da han var blevet så gammel, 
at han kunne se, hvor barnligt det var.

Mange år efter blev han lærer ved den 
højskole, hvor han nu er. Det skete for 
resten på en meget mærkelig måde, som 
der også kunne fortælles en historie om. 
Han var med fra skolens start. Da skolen 
skulle indvies, talte biskoppen ved festen 
og sammenlignede skolen med et krigs
skib i kampen for Kristus.

Da slog det ned i ham: Her har du jo 
fået det krigsskib, som du altid bad om 
som dreng. Nu skal du blot hjælpe men
nesker på en helt anden måde, end du 
havde tænkt på dengang.

Der var mange ting på Lärkkulla, som 
jeg kunne ønske for vores skole. Men så er 
der til gengæld meget andet, jeg ikke ville 
bytte med. Eleverne var meget yngre, og 
det må naturligvis præge hele undervis
ningsformen. Dertil kommer, at man hol
der prøver og får bevis i en hel del af fa
gene. Det er jo altsammen noget, som er 
helt fremmed for en dansk højskole, og 
det giver måske nok skolens undervisning 
i visse fag præg af eksamensskolen. Og det 
er jo netop en af de ting, vi er så lykke
ligt fri for på en dansk folkehøjskole, og 
som vi vil kæmpe til det sidste for at holde 
højskolen fri for.

På trods af disse forskelligheder, som 
alligevel er små, opdager man snart, at 
der fra denne skole gøres et værdifuldt 
stykke højskolearbejde, som vi kan lære 
meget af. I det væsentlige er vi ens. Den 
største oplevelse var at mærke det åndelige 



fællesskab, som binder os sammen trods 
nationalitet, sprog og meget andet.

Der er grund til at glædes over det sam
arbejde, som består mellem Lärkkulla og 
H.u.H.

(Fortsættes.)

Udsigt fra et elevværelse

April måned
stod i hovedrengøringens tegn. Der blev 

slidt i det i hus og have, men arbejdet gik 
med liv og lyst.

Vor gartner og pedel Johs. Ridder (fra 
Bornholm) fik hurtigt magt over arbejdet 
takket være vor nye havetraktor, som sy
nes at fungere tilfredsstillende. Vor gode 
trofaste stab nåede også til ende med ar
bejdet trods spejderstævnet i påsken og 
en influenza-epidemi, hvor næsten alle lå 
på langs.

Ikke mindre end tre af staben, Ketty 
Jensen, Gerda Eriksen og Margaret Lo
cher vil være elever i sommer. Vi er glade 
for, at de på den måde lægger et halvt år 
til den tid, de har været på skolen. „Kit“ 
har været her i snart tre år. Ruth Han
sen rejser ligesom sidste år til sit hjem ved 
Dreslette. Vi håber, hun kommer igen til 

vinter for tredie gang. Som nye medarbej
dere er kommet to elever fra i vinter, 
nemlig Lydia Årestrup som kokkepige cg 
Lillian Nielsen som stuepige, som helt ny 
medarbejder Helga Jensen fra Videbæk. 
Da Mette og Elsa nu er blevet så store, 
regner vi med, at de skal være privatstue
piger i sommer, assisteret af Karl Gerhard 
og Rolf!

I lærerstaben er der ingen væsentlige 
ændringer, dog kan jeg meddele, at besty
relsen har antaget Poul Wcmmelund og 
Else Marie Bjerrum som fastansatte 
lærerkræfter ved skolen. Fra 1. august 
venter vi cand, theol. H. Chr. Johannesen 
tilbage fra sin studierejse i Tyskland pg 
England. Også H. Chr. Johannesen er 
ansat som lærer ved skolen. Indtil 1. aug. 
fungerer K.F.U.M.-sekretær, pastor Godt- 
kjær, som timelærer. Engelskholdet for 
viderekomne har lektor Mønsted. Spej
derhøjskolen ledes som sidste år af korps- 
sekretær frk. Petersen.

I timeplanen er der heller ingen væsent
lige ændringer, bortset fra at Poul Wern- 
melund har en fast ugentlig time i bolig- 
kere, Aksel Nielsen i kunsthistorie og Käti 
Magelund i musikhistorie.

Hele lærerstaben deltog i højskolemødet 
i År hus, og i forbindelse med dette var vi 
på møderejse rundt i landet. For mig va: 
det festligt at møde en stor interesseret 
østvendsysselkreds, som ledes med energi 
og dygtighed af Tage Sanden (1947—48). 
Det var festligt at møde gamle elever vi 
dere på rejse gennem Jylland, i Dreslette 
og på Ærø. Det samme har skolens øvrigt 
lærere oplevet. Vi siger jer tak for trofast
hed og for alle gode breve, vi har modta
get.

Efter hjemkomsten var nogle af os til. 
Hanne Jensen (Bartholdy) og Jens Oluf 
Thorup Andersens (51—52 og 52—53) 
bryllup i Haslev præstegård. Jeg skal ikke 



referere den indholdsrige fest, blot citere 
en vistnok for de fleste ukendt bryllups
sang af I. C. Hostrup, som fru Georg Bar
tholdy (sommeren 1923) læste. Den rum
mer så megen livserfaring, så jeg synes, 
jeg vil citere den:

Z nygifte hører, hvad vi har at sjunge, 
for vi har erfaring, og I er de unge. 
Ja, tager til vejledning for eders stræben 
mod visdommen, som den os drypper fra læben.

Du mand er jo herre, — sd lad som du byder, 
du kvinde — hans medhjælp, sd lad som du lyder, 
men hvem der i virkeligheden befaler, 
se, derom det nytter vist aldrig, vi taler.

Nej, hvem af de tvende, der egentlig rader, 
det horer vist altid til kærligheds gdder, 
forlang den ej gættet, for da gdr det broget, 
og friest er den, som gdr frit under åget.

Og åget er lifligt, det tynger slet ikke, 
det løfter langt mer, når man blot la’r det ligge, 
det hjælper mod det, som har magt til at lamme, 
det gi'r, hvad I vil, — når 1 blot vil — det samme.

Sd byg da kun trøstig i kærligheds tempel 
og husk vor formaning, og følg vort eksempel, 
og kæmp for hinanden med mund og med næver 
og kives ej mere, end enighed kræver.

Omtrent samtidig blev Helge Basse 
(51—53 og 52—53) og Alice Bähler (1952 
—53) viet i Schweiz. De får deres hjem 
Marienborg Allé 97, Søborg, så de gamle 
elever i København og omegn ved nu, 
hvor de kan få en dygtig klaverstemmer 
og instrumentmager.

Den 3. maj ankom det nye elevhold, 
som allerede har været en uge på skolen. 
Ikke mindre end 14 er andetårselever på 
vort særlige håndarbejds- og kjolesynings
kursus. Det er en glæde at se, at der er 
brug for dette kursus, som nu afholdes for 
fjerde gang. En stor flok kvinder er på 
dette blevet nyttige til tjenesten på børne
hjem, ungdomshjem, fredehjem og enkelte 
på ungdomsskoler og højskoler.

Midt i en nedgangstid for mange høj
skoler var vi spændte på, hvor mange 
elever, vi ville få, men det blev det samme 
antal, som vi plejer at have om sommeren, 
nemlig 75. Vi tror, vi vil få en god som

mer sammen med dette hold. De kan syn
ge, lytte og le, men ellers er det for tidligt 
at skrive mere om dem. Vi håber i næste 
måned at kunne bringe et billede af dem. 
Der er otte færinger på holdet, dertil 
kommer en finne, en svensker, en sydsles
viger, to tyskere og tre schweizere.
VedmodtagelsesfestentalteAx. Nielsen, og 
alle lærerkræfterne havde ordet ved kaffe
bordet. Den 1. søndag gik traveturen som 
sædvanlig til Bregentved. Arbejdet går nu 
sin støtte gang. Det er vort håb, at det 
må blive en sommer, der får livsbetydning 
for mange.

Hjertelig hilsen fra alle på skolen.
Jeres

Käti og Johs. Magelund.

Nina Swartz på gymnastihtourné 
jorden rundt.

Fra 1. novbr. 1954 har Nina Swartz 
orlov for at lede de kvindelige gymnaster 
på Flensted-Jensens tourné jorden rundt 
vinteren 1954—55. Vi er kede af at skulle 
undvære Nina en tid, men vi glæder os 
over, at hun har fået denne store opgave 
betroet. Rejsen går over Vestindien gen
nem Panamakanalen til Fijiøerne, New 
Zealand og Australien. Hjemrejse gennem 
Suezkanalen.

Hjertelig til lykke, Nina!
Hvis nogle af vore gamle elever eller 

deres bekendte har lyst og er kvalificerede 
til at komme med, vil det glæde Nina. 
Men så må de skynde sig at komme på 
gymnastiklederkursus i sommer •— det 
kan nås endnu. Johs. Magelund.

MØDER I MAJ —JUNI
27. maj, Kristi himmelfartsdag: Tom- 

merupkredsen fra København på besøg på 
skolen.

13. juni: Bøgebakkemødet ved Næstved. 
Biskop Schiøler taler kl. 15. Forstander 
Magelund kl. 16,30.



20. juni: Ribekredsens sommermøde. 
Forstander Magelund taler kl. 10 i Ribe 
domkirke og ved mødet kl. 15.

27. juni: Djurslandskredsens møde i 
Nimtofte, hvor forstanderen taler.

Engelsholm Højskole

LandseSevforertingen.
Lørdagen den 3. og søndagen den 4. april i 

år havde landselevforeningen indbudt til repræ
sentantskabsmøde på Engelholm højskole ved 
Vejle.

Hvor mange af dette blads læsere mon egent
lig kender Engelholm højskole? — jeg gjorde 
det i alt fald ikke, men jeg er meget taknem
lig for, at gamle elever har betroet mig den 
opgave at repræsentere elevforeningen og der
ved givet mig lejlighed til at stifte nærmere 
bekendtskab med det prægtige gamle slot En
gelholm, der skønt gammel ridderborg fra mid
delalderen omgivet af volde og grave nu dan
ner den skønne ramme om forstander Sune 
Andresens højskolegerning.

Landselevforeningen havde til mødet indbudt 
ikke alene repræsentanter for de tilsluttede elev
foreninger, men tillige de tilsluttede højskolers 
forstandere og lærere til gratis at deltage i mø
det, så lørdag eftermiddag, da rutebilerne fra 
Vejle og adskillige private vogne rullede over 
voldgraven, kunne forstander Sune Andresen 
og højskolelærer Kampp byde velkommen til 
omkring 70 højskolefolk fra alle dele af landet.

Kl. 15,30 bød forstander Sune Andresen vel
kommen, hvorefter landselevforeningens for
mand, fhv. undervisningsminister Jørgen Jør
gen, aflagde beretning. Formanden stillede for
samlingen forskellige spørgsmål: Har foreningen 
berettigelse ? — Er der tilfredshed med sekre

tariatets virksomhed ? og hvad mener de gamle 

højskoleelever? — Er der grundlag for vort 
arbejde ? og bør vi fortsætte dette, — er der 
grundlag for arbejdet, finder vi jo nok vejen 
fremad, thi store befolkningskredse mangler 
fuldstændig forståelse for højskolens gerning.

Det var formandens opfattelse, at elevfor
eningerne måtte være med i arbejdet, og at en 
af højskolens væsentligste opgaver var at værne 
om demokratiet, at være med til at nedbryde 
klasseskel og interessegrupper, og udtalte håbet 
om, at repræsentanterne ville betragte lands
foreningens arbejde som så væsentligt, at det 
burde fortsætte og eventuelt udvides.

Derefter fremlagde kassereren, fortander Eng
berg, Købmandshvile, regnskabet, der balan
cerede med kr. 66.541,81.

Sekretæren, Erik Halvorsen, aflagde derefter 
beretning. Sekretariatet havde i årets løb skaf
fet 169 elever til de ordinære vinter- og som
merskoler mod 90 i fjor, men han mente dog 
ikke, at dette var sekretariatets egentlige arbej
de, det burde virke over en bredere front. Det 
vigtigste er heller ikke at skaffe penge, men at 
skaffe gamle højskoleelever, der vil gøre noget 
for højskolen. Vor opgave er at virke bredt i 
alle samfundslag. Omtalte derefter kort aften- 
højskolen, feriekursus og „Den vandrende høj
skole“ og udtalte til slut, at vor egentlige op
gave var at skabe øget forståelse for højskole
sagen ude i befolkningen.

De tre afgående bestyrelsesmedlemmer, Jør
gen Jørgensen, lærer Toftemark og lærer Hill- 
gård, blev alle genvalgt.

Under eventuelt vedtoges det at rette en hen
vendelse til Undervisningsministeriet om at 
søge gennemført lovhjemmet til at give unge 
mænd, der har aftjent deres værnepligt (18 
måneder) gratis højskoleophold på en folkehøj
skole, landbrugsskole eller håndværkerhøjskole 
som en slags erstatning for den uddannelse, de 
på grund af deres militærtjeneste havde været 
forhindret i at søge.

Efter repræsentantskabsmødet var der om 
aftenen en livlig forhandling på baggrund af 
Poul Dams foredrag „Højskolen og det mo
derne samfund“. — En forhandling, der først 
sluttede kl. 23,30.

Søndag formiddag udfyldtes med foredrag af 
forstander Sune Andresen og Engberg Peter
sen, foredrag der viste, at der var stor interesse 
for landsforeningens initiativ med hensyn til de 
spørgsmål, der rejser sig for højskolen i et mo

derne samfund.



Jeg vil gerne slutte denne lille artikel med 
at rette en tak til dem, der tog initiativet til 
mødet på Engelholm; jeg håber, at møderne vil 
blive fortsat i fremtiden, og at flere af Indre 
Missions højskolers elevforeninger vil slutte op 
om det arbejde, der gennem landsforeningen 
gøres for at gøre højskolesagen kendt i vort 
folk.

Jeg vil også gerne på elevforeningens vegne 

rette en tak til alle jer gamle elevér fra H.u.H. 
for jeres trofasthed mod højskolen i alminde
lighed og for Haslev udvidede Højskole i sær
deleshed. Vi står i stor gæld til den danske 
folkehøjskole, lad os til gengæld være med til 
at gøre den kendt i vort folk.

Med hjertelig hilsen eders heng.

Karl Vilh. Jørgensen.

SOMMERHOLDET 1954
1. række fra oven: Annelise Andersen, Bedsted. Kirstine Andersen, Houvig. Dagmar Bertelsen, 

Skinnerup. Henny Brandt, Randers. Kamma Christensen, Grindsted. Halbjørg Christian
sen, Sandevåg. Mette Daasbjerg, Hanbjerg. Inger Dideriksen, Middelfart. Christa Diehl, 
Velmeden. Ruth Diehl, Velmeden. Gerda Eriksen, Astrup. Inger Fagerlund, Huskvarna. 
Sigrid Fisker, Brund. Inger Frederiksen, Herlufmagle. Jutta Grønning, Ars. Nina Sten 
Hansen, Store Snøde. Magda Sofie Hansen, Sandbjerg. Lis Hansen, Torpegavn. Birgit 
Helander, Aland. Elly Høher, Daugård. Anna Jacobsen, Tverå. Inger Jensen, Uggerløse. 
Kirsten Jensen, Nakskov. Ninna Lodbjerg Jensen, Skern. Ketty Jensen, Thorlund. Inger 
Jensen, Kragelund. Edith Jensen, København. Sonja Sundgaard Jeppesen, Brejning.

2. række: Ingrid Johansen, Tårup. Bodil Jørgensen, Dronninglund. Inger Kirk, Forsumbo. Eva 
Kristensen, Vejrup. Bente Larsen, Vorup. Inga Lund Larsen, Nors. Minna Larsen, Viskum. 
Karen M. Larsen, Blære. Gudrun Larsen, København. Gerda Lauritsen, Simested. Gunhild 
Laursen, Næsbjerg. Margit Locher, Schweiz. Esther Mikkelsen, Vellev. Elisabeth Mikkel
sen, Hjerm. Laura Mauritsen, Ørnhøj. Karen Nevald, Snave. Gunhild Nielsen, Brovst. 
Kirsten Nielsen, København. Karen Juul Nielsen, København. Kirsten Nielsen, Toksværd. 
Marie Nielsen, Resen. Solvejg Bundgaard Nielsen, Bording.

3. række: Johanne Nås, Hvalbø. Anne-Lise Olsen, Hundested. Else Pedersen, Horsens. Nina 
Pedersen, Bedsted. Grethe Pedersen, Blans. Gertrud Petersen, Avntoft. Karoline Poulsen, 
Strander. Johanne Poulsen, Strænder. Martha Poulsen, Skåle. Krista Rasmussen, Alborg. 
Edel Schmidt, Hjallese. Line Schmidt, Tinglev. Inger Skovgaard, Fladerslev. Inger Steffen
sen, Gårde. Else Sørensen, Feldballe. Gudrun Sørensen, Kibæk. Herborg Thomasen, Sande
våg. Nancy Thomsen, Hvalbø. Lis Wedel-Brandt, Sønderborg. Karis Weltzer, København. 
Mary Winkler, Arhus.

Fraværende da billedet blev taget: Else Mortensen, Fruens Bøge. Astrid Thagaard, Arup.

HUSK ELEVMØDET 3. OG 4. JULI.
Bryllupper.

6. maj viedes frk. Alice Båhler til hr. piano
stemmer Helge Basse, Søborg, 52 og 52—53.

8. maj viedes i Haslev kirke frk. Anne Jensen 
til hr. kontorassistent Jens Oluf Thorup Ander
sen, 50—51-—52, København.

8. maj viedes i Grenå kirke hr. købmand Os
vald Pedersen, Strandgade 30, Grenå, 53—54, 

til — pigens navn er os desværre ubekendt, men 
nu er det altså fru Pedersen.

15. april viedes i Søndbjerg kirke frk. Herta 
Eriksen, Asnæs, 53—54, til hr. lærer Højbjerg, 
Allingåbro.

27. marts viedes frk. Mette Hindhede til hr. 
forpagter H. P. Lauridsen, Sondergaard, Lem, 
47—48.

H.u.H. ønsker hjertelig til lykke.



Fra en sammenkomst
for tidligere H.u.H.-elever ved 1. maj stævne 

i Sydslesvig sendes hermed en hilsen til alle 
kammerater.
Bodil Dahl 24, Agnes Tange 30, Anni Nissen 46, 
Gudrun Andersen 47, Margrethe Dalsgaard 52

—53, Estrid Krogh 53, Misse May 53—54.
Lærer Axel Nielsen var taler ved stævnet og 

har hjembragt denne hilsen.

Jubilæumshold 1954.
5 år v. 1948—49 — s. 49

10 „ „ 1943—44 — „ 44
15 „ „ 1938—39 — „ 39
20 „ „ 1933—34 — „ 34
25 „ „ 1928—29 — „ 29
30 „ „ 1923—24 — „ 24
35 „ „ 1918—19 — „ 19

Skriv sammen med kammerater, så I er sikre 
på at blive nogle, der jubilerer sammen ved 
elevfesten 3.—4. juli.

Haslevkredsen i København.
Haslevkredsen (H.u.H.) afholder møde tirs

dag den 1. juni kl. 20 på K.F.U.K., Store Kan
nikestræde 19. — Kommunelærer Søren Borcllo 
vil tale og forevise en særdeles smuk farvefilm 
fra Afrika. — Alle tidligere og nuværende 
elever fra H.u.H. er hjertelig velkommen.

P. k. v.
K. Vilh. Jørgensen.

42—43.
Vi hilser vore kammerater af 42—43 — samt 

lærere og venner af H.u.H.
Chr. Lillerocd. Arne Terp. Heller Sørensen og 
hustru. Inger Vindum og mand. Doris Jensen. 
Musse Ilsvad. Marie Madsen. Helga Engedahl. 
Henry Madsen. Jens Sig Pedersen. Henry Birke
lund og hustru. Mary Knudsen. N. P. Pedersen.

Niels Jørgensen. Otto Kristensen.
Samlet til jubilæumsfest i Skive 11/-i 1954.

HILSEN FRA GRØNLAND
AF ET BREV

To vinterelcver, Johanne Jensen og Agnete 
Nielsen, er ankommet til Grønland, hvorfra 
Johanne Jensen har sendt forstander Magelund 
et brev, som vi har fået lov at låne til bladet.

Så er det sjette døgn, Agnete og jeg sejler 
på vor Grønlandsfærd, og alt er gået så godt. 
Vejret har været ualmindelig fint, og vi har 
haft meget lidt søgang; jeg har været søsyg to 
gange, men det er gået over ret hurtig. I dag 
har vi set de første isbjerge, nogle ligner store 
slotte med krystaltårne og tinder; men „Dron
ningen“ går uden om dem i ærbødig afstand. 
Udsigten er god, havfladen næsten glat, solen 
skinner, og vi ligger i stole på dækket og har 
det så godt, og hvilken forplejning vi får her 
om bord, ualmindelig god. Agnete og jeg spiser 
med første hold, ved samme bord som kaptajn 
og 1. maskinmester; vi er i øvrigt som en stor 
familie; „ånden“ er jo en anden end den, vi 
har været under i vinter, men det er jo netop 
i omgang med mennesker „af verden“, at vi 
skal leve vort kristne liv. Tak, fordi jeres forbøn 
følger os.

Så har vi rundet „Kap Farvel“ og er omme 
på vestsiden godt på vej mod Godthåb; om alt 
går vel, er vi der i nat ved totiden, men lægger 
ikke til før i morgen ved sekstiden. I kan ikke 
tænke, hvilket syn at skue de snedækte fjælde 
og gletschere, hvor majestætiske, men frygtind
gydende og utilnærmelige.

Så har vi indtaget vort sidste middagsmåltid 
om bord: brun suppe, kalvehjerter i flødesovs, 
sneboller og kaffe med cognac, det var kaptaj
nens afskedsdrink til passagererne. Skibet sejler 
hjem igen fredag, så det er om at få skrevet 
breve, der kan komme med. Angående breve 
hertil kan de sendes når som helst, de samles 
på Grønlandspostkontoret og afgår med første 
skib; det bliver vist ca. hver 14. dag om som
meren.

Nu er klokken 9, og vi har drukket aftenthe, 
hjemme er alt fornuftigt folk gået til ro, der er 
kl. nu 1 nat; her ser vi just nu solnedgangen 
purpurrød.

Vi sender en hjertelig hilsen til alle på 
H.u.H. og venter brev igen.

Jeres Johanne Jensen,
c/o Adserballe A. W., Godthåb, Grønland.

Alt optaget
på H.u.H.s sommertur 1954.

Axel Nielsen.
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