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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — JUNI 1954

Elevstævnet på Haslev udvidede Højskole
finder sted 3.—4. juli 1954.

Stævnets emne: Nyttig til tjenesten.
Lørdag den 3. juli:
Kl. 15,00: Kaffe — velkomst.
Kl. 16,00: Foredrag v. forstander Magelund: 

„Fællesskab i tjenesten“.
Kl. 18,00—18,30: Aftensmad.
Kl. 19,00: Foredrag v. lærer P. Vemmelund: 

„Fornyelsen til tjenesten“.
Kl. 21,00: Kaffe.
Kl. 21,30: Aftenfest.
Søndag den 4. juli:
Kl. 7,45: Morgenmad.
Kl. 8,30: Gudstjeneste.
Kl. 10,30: Korsang —• Foredrag v. lærer Axel 

Nielsen: „Udsyn i tjenesten“.
Kl. 11,30: Håndarbejds- og kjolesyningsudstil

ling v. lærerinderne fru Th. Pagh 
Petersen og Else Marie Bjerrum.

Kl. 12,00: Middag.
Kl. 14,00: Elevforeningens generalforsamling.
Kl. 15,00: Kaffe.
Kl. 15,30: Gymnastikopvisning v. lærerinde 

Nina Swartz.
Kl. 16,00: Hilsener — gamle elever har ordet. 

Lærer N. P. Pedersen er Conferen
cier. Fru Nicoline Simonsen, f.

Højgård, Færøerne, mission. Borch- 
Jensen, Aden, missionær Vemme- 
m. fl. — korsang af færinger og 
udenlandske elever.

Kl. 18,00: Aftensmad.
Kl. 19,30: Opførelse af „Vi anklager“. „Laien

spiel“. Oversat af Käte Magelund.
Kl. 21,15: Aftenkaffe.

Tog mod København og Jylland 22,01 
og 22,18, tog sydpå kl. 22,40.

Alle gamle elever, evt. m. ægtefæller, er 
hjertelig velkommen.

Husk tæpper og spisebestik. Prisen for 
hele stævnet er kr. 9; for søndagen alene 
kr. 7. Indmeldelse inden 28. juni med an
givelse af tid, ankomst og afrejse, samt om 
man ønsker at overnatte.

Vi glæder os alle til et godt og udbytte
rigt samvær. Hjertelig velkommen!

Hilsen fra alle på skolen 

jeres 
Käte og Johs. Magelund.

Indmeldelsessedlen på sidste side bedes anvendt.

Gatens pædagogik
København



Ved Elevstævnet
i år har vi taget skolens motto op til 

drøftelse. Hver for sig vil vi prøve at 
belyse det fra forskellige sider. Enten vi 
er yngre eller ældre trænger vi til forny
else, udsyn og fællesskab i vort liv og tje
neste. Lad os sammen bede Gud om, at vi 
må få et rigt velsignet stævne, som giver 

os alle fornyet kraft og glæde i vort ar
bejde.

Vore sommerpiger skal nok gøre, hvad 
de kan for at berede et festligt stævne. Vi 
venter så, at gamle elever vil gøre, hvad 
de kan for at komme og være med.

Johs. M.

Nykarleby - J\!ot2nns IbdlliUalzdin
Efter besøget på Lärkkulla begav jeg 

mig ud på en længere rejse gennem egne 
af Finland, hvor der kun tales finsk, og 
hvor man kun meget vanskeligt kunne 
gøre sig forståelig. F. eks. rejste jeg både 
på udturen og tilbageturen i sovekupé 
sammen med folk, som jeg ikke kunne tale 
eet ord med.

Rejsens mål gjaldt Nykarleby, Finlands 
næstmindste købstad. Det er en meget 
idyllisk lille by, som ligger i Østerbotten 
ved elven Lappo — fjernt fra dagens uro 
og larm. Man føler sig her sat 50 år til
bage i tiden. Næsten alle byens huse, selv 
kirken, er af træ, og i april er gaderne 
næsten ufremkommelige af ælte. Det er 
som regel tø om dagen, men det fryser 
godt om natten, og elven er lagt til. Kun 
i nærheden af fossen kan man fornemme, 
at våren er på vej. Midt i vinteren er selv 
fossen tilfrosset.

Fossen, som leverer strøm til Nykarleby.

Med trods sin lidenhed indtager Ny
karleby en ret betydelig plads i det sven
ske kulturliv i Finland. Den svensktalende 
befolkning i Finland har to seminarier 
Det ene er kun for kvinder og ligger i 
Sydfinland i byen Ekenäs, og det ånde-; 
uddanner kun mænd og er beliggende i 
Nykarleby.



Ved siden af seminariet ligger Kristliga 
Folkhögskolan. Den egn, hvor denne høj
skole arbejder, er en gammel vækkelses
egn. I forrige århundrede gik en stærk 
pietistisk vækkelse over store dele af 
Österbotten. Samtidig begyndte de grundt
vigske højskoler at få solidt fodfæste i 
Finland, men trods deres positive indstil
ling til kristendommen ønskede vækkelses
kredsene deres egen højskole. Disse planer 
lykkedes i 1920, da Kristliga Folkhögsko
lan i Nykarleby begyndte.

Her på denne skole tilbragte jeg 4 dej
lige dage som gæst hos rektor Runar Hed
berg og frue. Jeg havde kun få timer på 
skolen. Så meget mere tid kunne der blive 
til at se egnen og høre rektor Hedberg for
tælle.

Noget af det bedste, man kan byde en 
gæst i Finland, er et rigtigt dampbad i 
badstuen (eller saunaen, som det hedder 
på finsk). Derfor blev jeg naturligvis invi
teret i badstue sammen med rektor. Efter 
den lange rejse var det virkelig det bedste, 
man kunne byde mig. I badstuen lægger 
man ikke blot tøjet, men man lægger også 
bort titlerne og bliver dus og på fornavn. 
Og så hygger man sig og fortæller histo
rier.

Jeg havde bestemt lovet min kone, at 
jeg ikke ville flyve på Finlandsturen. Jeg 

holdt sådan omtrent mit løfte. Næste dag 
var jeg nemlig på biltur med rektor. Vi 
kørte med 100—110 km’s fart ad en ual
mindelig hullet og dårlig vej. Men jeg 
må indrømme, at det sikkert er den bedste 

måde at undgå irritation over alle vejens 
småhuller.

På denne tur besøgte vi Jakobstad, den 
nærmeste større by. Her så vi bl. a. det 
smukke mindesmærke for de sidste kriges 
helte. Omkring mindesmærket ligger alle 
faldne fra byen begravet.

Heltegravene på Jakobstad kirkegård.

Krigen er ellers ikke noget, man taler 
om. Man ser næsten heller ingen spor af 
den. Kun på en tur til halvøen Hangø i 
Sydf inland kunne jeg ikke undgå at 
mærke, at her havde krigen raset. Al skov 
var bogstavelig talt ryddet bort. Det siger 
ikke så lidt i Finland. Og overalt sås 
rester af løbegrave og maskingeværreder. 
Også byen Hangø var mærket af krigen.

Omkring Jakobstad og Nykarleby er 
det især minder om Finlands store digtere, 
Runeberg og Topelius, man skal se. I Ja
kobstad ligger endnu det lille hus, hvor 
Runeberg fik sin første skolegang. Hans 
sommerhus så jeg også.



Hangø kirke — bogstavelig bygget på klippen.

Zacharias Topelius er født i Nykarleby, 
og hans barndomshjem, Kuddnäs, er nu 
indrettet som museum. Fra sit værelse i 
gavlen havde Topelius den herligste ud
sigt til en have langt borte, hvor hans ung
domselskede færdedes. Det vakte derfor 
stor forargelse i byen, da man for få år 
siden byggede elektricitetsværket, så den
ne udsigt spoleredes. Siden har det været 
et mundheld i Nykarleby, hver gang man 
skal bygge noget nyt: „Har I husket at 
spørge Topelius?“

Om søndagen, mens jeg var på besøg, 
fyldte en af lærerne 50 år. I nattens mulm 
og mørke og kulde samledes elever og læ
rere uden for hans vinduer kl. 24 og sang 
dagen ind for ham. Det var en smuk op
levelse og en almindelig skik i Finland. På 
højskolerne ville det naturligvis forstyrre 
for meget. Så har man forlagt tidspunktet 
til om morgenen, og jeg er et par gange 
blevet vækket kl. 6 om morgenen ved at 
eleverne sang for en kammerat, som hav
de fødselsdag.

Om søndagen var jeg med til fødsels
dagen. Vi danske må altid høre for, at vi 
spiser for meget. For fremtiden vil jeg 
svare: „Så skulle I bare se finnerne.“ Vi 
var til fest fra kl. 14 til 17 og fik på den 
tid eftermiddagskaffe 2 gange, kun af
brudt af en lille pavse, mens de vaskede 
kopperne op. I denne pavse spiste vi 
frugtdessert. Kl. 17 måtte vi bryde op, 
fordi skoleklokken ringede til aftensmad. 
Da jeg snakkede med en af lærerne om 
den megen spisen, så forsikrede han med 
et glimt i øjet; „Det er farligt at lade være 
med at spise så højt mod nord.“

Den sidste aften var der stort møde for 
hele menigheden i byen. Der var taler 
af sognepræsten og af rektor, og jeg 
bragte en hilsen fra Danmark og viste eri 
smuk farvefilm, som gjorde megen lykke! 
Her traf jeg en tidligere H.u.H.cr, som 
sendte hilsen til gamle kammerater.

Denne aften oplevede jeg igen den for
underlige følelse af det åndelige fælles! 
skab. Mange hundrede km fra Danmark 
var man her forsamlet omkring det sam
me, som kunne have samlet en lignende! 
flok hjemme i missionshuset, og jeg følte 
mig virkelig ikke som en fremmed, men 
som en del af fællesskabet. Alle ydre for
skelligheder til trods er vi mennesker dog 
ens verden over. Det er den slags ople- 
velser, der varmer og gør indtryk, langt 
mere end de store ydre rejseoplevelser.

Efter mødet gik det af sted til nattoget, 
som jeg skulle stige ind i ved en lille sta-| 
tion et sted på strækningen. Koldt var 



det, og sneen føg kraftigt mod bilens 
ruder. Men nu gik det mod foråret i Dan
mark. Egentlig skulle jeg have besøgt Lise 
Jouper (elev 1953—54). Det nåedes ikke. 
Men jeg tænker, at vi denne nat kørte 
forbi hinanden i hver sit nattog —• hun 
mod nord og jeg mod syd.

Den græsk-otodokse kirke i Helsingfors.

I Helsingfors havde jeg endnu en dejlig 
dag sammen med direktor Harry Wentzel 
fra Lärkkulla. Særlig så jeg den dag, at 
Finland er et grænseland mellem øst og 
vest. Det mærker man på mangfoldige 
måder. Bl. a. gjorde besøget i den græsk
ortodokse kirke, hvor der netop var guds
tjeneste, et uforglemmeligt indtryk. Man 
kan sige, hvad man vil om disse menne
skers gudsdyrkelse. Men det kan i hvert 
fald ikke lade sig gøre at ligge på langs 
i sengen og dyrke Gud, som man kan det 
her til lands.

En ting, man straks lægger mærke til, 
når man rejser i Finland, er, at kvinderne 
udfører meget arbejde, som her i Dan

mark er mandfolkearbcjde. Kvindelige 
sporvognskonduktører, murerhåndlangere, 
banefunktionærer (også til grovere arb.), 
barberer o. s. v. er meget almindeligt. Fin
nerne synes, det er spild af arbejdskraft, 
at et stort mandfolk skal gøre arbejde, 
som en kvinde lige så let kan gøre. Lan
dets arbejdskraft udnyttes med andre ord 
effektivt, og heri ligger noget af forklarin
gen på, at Finland så hurtigt har rejst sig 
efter krigene.

Denne torvekone har nok at holde styr på.

Ja, der kunne naturligvis fortælles 
længe om en 14 dages rejse i Finland. 
Den sidste oplevelse i Finland var rejsen 
gennem „Europas længste tunnel“. Rus
serne har et stort område i Sydfinland, 
Porkkala-distriktet. Herigennem kan man 
rejse med tog. Der går 4 tog igennem hver 
dag. Finnerne betaler 50 dollars for hvert 
tog, der kører igennem. Det bliver meget 
om året. Rejsen varer ca. 1% time og 
foregår med russisk lokomotiv, nedrul
lede jernskodder, låsede døre og en russisk 



jernbanemand i hver vogn. Hver gang vi 
holdt, kom han og kontrollerede omhyg
geligt, om dørene stadig var låsede.

Det er en stor oplevelse at besøge Fin
land, gæstfrihedens og kontrasternes land.

Jeg glæder mig til at komme igen og sen 
der herved en hilsen og tak til alle finske 
venner, som læser H.u.H.-bladet.

P. W.

Kom maj . . .
Som meddelt i sidste nr. af bladet kom 

maj med 75 elever, to er senere kommet 
og en er rejst på grund af sygdom, altså 
har vi haft 76 elever i den søde, milde 
maj, der jo i år virkelig har svaret til disse 
tillægsord. Nu kunne vi nok ønske, at bil
ledet snart måtte skifte, så sødheden og 
mildheden kunne vige og give plads for 
nogle grådage med en ordentlig rodbløder 
over det ganske land. Majregn i tide fik 
vi ikke i år, måske kan det blive juniregn 
i tide.

Imidlertid har vi jo nydt de meget 
skønne og meget varme dage, og dem til 
trods har arbejdet gået sin rolige gang. 
Det er hverdagen, der er hovedsagen, 
hvordan den arter sig ved gamle elever så 
nogenlunde.

Månedens andre oplevelser begyndte på 
traditionel vis med Bregentvedtur søndag 
den 9. og St. bededag var det Gisselfeld 
og Villa Gallina, der blev beæret med 
vort besøg.

Tirsdag den 18. havde vi lejlighed til 
at se moralsk oprustningsfilm: „Svaret“. 
Og så har vi da haft nogle besøg i maj. 
24. pastor Fredbo Nielsen med en hus
moderflok, der var ude for at se og høre 
noget nyt. Kr. himmelfartsdag gæstede 

Tommerupkredsen i København os. De 
var ude på en Sjællandstur og gjorde så 
ophold et par timer hos os, dels for at se 
stedet, dels for at spise og hvile lidt.

Dagen derpå var H.u.H. på farten. Tu
ren gjaldt det skønne Nordsjælland. Det 
er, som vi ved, Frederiksborg slot, Fre
densborg og som pausested Luthersk Mis- 
sionsforenings højskole, det gælder. På 
grænsen til Nordsjælland gæster vi dem 
ærværdige Roskilde domkirke. Vejret var 
pragtfuldt, turen fin og den endte i så 
god tid, at lærerstaben kunne nå at kom
me med til, hvad vi kalder det store læ
rermøde — et fælles årligt møde for alle 
Haslevskoler. Det holdtes i år på Haslev 
højskole med forfatteren Knud Bruun 
Rasmussen som taler og blev en udbytte
rig og fornøjelig aften.

Søndag den 30.—mandag den 31. havde 
vi besøg af pastor Georg Bartholdy, der 
talte om emnet: „Hvad sker der i Israels 
stat?“. Svaret på dette spørgsmål kan kor 
telig sammenfattes i et: Forjættelser op
fyldes.

Juni startede med besøg af to unge- 
søstre fra St. Lukasstifteisen, og efter et 
par gode arbejdsdage kom grundlovs
dagen med pinseferien, der netop nu er 



forbi; om en times tid tager vi atter fat; 
der er knap en måned til elevstævnet, og 
dei' er meget, der skal nås inden den tid.

24-25
Kare kammerater!
Til november er det 30 år siden vj 
mødtes på H. u. H.
Lad os mødes mange til elevstævnet 
i år.
C. V. Christensen. M. Borch Jensen.

B. B.
Hvad betød disse to bogstaver i vort 

blads aprilnr.; de betød brintbomben; her 
vil jeg gerne benytte dem i en anden be
tydning; her skal de betyde: Bed 
Brødre; thi det er det vigtigste, vi 
kan gøre også i denne sag.

Det er jo rigtigt at tilintetgørelsen lurer 
på os alle gennem den udvikling, brint
bomben er et udtryk for.

Det er også rigtigt, at denne udvikling 
må standses, og at folkene må fatte et 
andet sind, nemlig Kristi sind, der ikke er 
hadets, men kærlighedens sind. Her er 
det, vi skal tage fat og gøre vor indsats 
ved at bede.

Hvad nytter det, siger folk; men vi 
kender dog mange eksempler på, at netop 
bøn kan nytte; og jeg er vis på, at kun ved 
at vi beder stadig og vedholdende, kan 
verden frelses fra den undergang, den er 
på vej imod.

Kan vi ikke danne en bønnering, så vi 
véd, at der altid bedes om, at Gud må 
gribe ind i „de fem stores sind“. Vi er 
frelst for at tjene; at bede for den ulykke
lige, lidende verden er den største tjeneste 
vi kan øve for den. Vi beder i tro til Jesus, 
der har sagt „Mig er given al magt i 
himlen og på jorden“.

Ja, hvad siger I, kammerater, skal vi 
ikke for alvor tage fat på denne opgave. 
Måske kan vi gennem bladet eller på an
den måde få forbindelse med hinanden; 
det ville vel være os en støtte, om vi vid
ste, vi var en sådan „ring“, der daglig 
arbejdede på denne form for b. b.

Kærlig hilsen, jeres
Jørgen Holt Nielsen, 
Kamstrup, Roskilde.

GAVER
til gymnastik fonden 1953/54.

8/4 1953 Vandremappen „Stavns
båndet“ ...... kr. 19,00

16/4 1953 Vandrcmap. „Annexet“
49/50 .............................. „ 11,00

9/5 1953 Vandremappen v. Knud
Grove Nielsen ............... „ 5,00

Ved elevmodet 1953 .......................... „231,36
16/7 1953 X ....................................... „ 10,00
12/7 1953 Anonym gave .................. „ 10,00
28/8 1953 Karen Molgård, Århus . „ 10,00

1/9 1953 Unævnt ........................... „ 6,00
7/9 1953 Hedvig Thusgård .......... ,, 5,00

17/9 1953 Laura Lauridsen ............ „ 5,00
17/9 1953 Johanne Bach ................. „ 50,00
19/9 1953 Larsen, Mølleris ............ ,1000,00

Indmeldelse til elevmødet 1954.

Navn og adresse Årgang Dato og tid 
for ankomst

Dato for 
afrejse

Ønskes 
natlogi

Særlige bemærkninger:



4/12 1953 4 ................   „ 16,00
9/1 1954 Vandremappen „De 11“

sommeren 1951 ............ „ 25,00
17/2 1954 Carl Cohn ...................... „ 10,00
24/2 1954 Malermester Broslet ...... „ 10,00
18/3 1954 Kammerater i Køben

havn 1948/49 ................. „ 15,00
22/3 1954 Lis Lauridsen ................ „ 90,00
31/3 1954 „Budbringeren“ ............. „ 20,00
31/3 1954 „Kædens Livstegn“ ....... „ 8,65

Ialt gaver i 1953—54 ... kr.1557,01

Status pr. 1/4—1954 kr. 65.516,23
Indgået efter 1/4—1954: 
29/4 1954 Elever 1947 .................. kr. 15,00
20/5 1954 „Håbet“ 1947/48 ........... „ 13,75

Haslevkredsen for Sønder- 
Sydjylland

afholder sit årlige elevstævne den 29. 
august 1954 i Vamdrup.

Program i juli-nr. Notér dagen!
Med hilsen. P. u. v.

Anders Jensen.
Vinterholdet 35—36.

Ved vort stævne i Vejle sidste år indbød 
pastor Hovgård og frue os til i år til at 
holde stævne i Grønbæk præstegård, det 
vakte god stemning for denne gode ind
bydelse. Stævnet er sat til søndag den 5. 
september, og hvem der kan komme om 
lørdagen, er meget velkommen. Vi véd 
alle, at hos pastor Hovgårds er der både 
hjerterum og husrum. Der er ingen tvivl 
om, at vi kan få en god og festlig samvær. 
Vi får lejlighed til at høre pastor Hov
gård i Grønbæk kirke ved en gudstjeneste 
søndag formiddag. Nærmere program 
først i august. De forældre, der ønsker at 
tage deres børn med, er også velkommen. 
Pastor Hovgårds lægger selv program, 

som bliver tilsendt alle, som vi kendei 
adresserne på.

Vi forventer god tilslutning!
Niels Ingvard Knudsen. 

Bryllupper.
10. april viedes i Salling kirke frk. Ella 

Hald (52-53) til hr. Henry Guldbæk (50- 
51), Østergården, Nr. Kongerslev, Kon:- 
gerslev.

24. april viedes i Elsborg kirke organist 
frk. Asta Nielsen, s. 48, til hr. diakon Alfr 
Guld, v. 47—48.

28. maj viedes i Randbøl kirke frk. 
Edith Poulsen (51-52) til hr. Erik Krirg 
Mortensen, Kirstinelund, Gårslev.

Hjertelig til lykke!
Så kom den altså, 

postopkrævningen, som jeg har lover.
Vær nu så rare at indløse den inden hen- 
liggefristens udløb. N. P. P.
Elevfereningens generalforsamling

1. Formanden aflægger beretning
2. Kassereren fremlægger regnskabet
3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsa.mr 
lingen, bedes fremsendt inden 1. juli til forman
den under adresse Birke allé 1, Glostrup.

P. b. v. K. Vilh. Jørgensen.
H.u.H.-kredsen i København har intet mød^ 1. 
juli. Lad os mødes så mange som muligt v;d 
elevmødet.
33 44.
Vandremappen „Forglemmigej“ har ved fru M. 
Tolstrup indsendt til elevforeningen kr. 8,25. 
Hermed tak og kvittering.
Møder i juni=juli:
20. juni: Ribekredsens sommermøde. Gudstj. kl. 
10 i Domkirken og møde kl. 14,30 ved forst. 
Magelund. Emne: Står vi ved grænsen til en ny tid? 
27. juni: Djurslandskredsens møde i Nimtofte 
Mølleskov. Forst. Magelund taler. Nina Swarts: 
instruerer i nye sangleje.
11. juli: KFUM og Ks sommerstævne i Tolne. 
Vendsyssel. Forst. Magelund taler.
20. juni Hillerød, 23. juni Borup og 22. juli 
Skibby: N. P. Petersen taler.

Til

Den udvidede Højskole
Haslev

Udgivet af elevforeningen- Redaktør: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596. 
Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev.


