Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

C Lu t
Ctudlusling

Frederik■;•?£ AU^ 22
418

V

H.U.H.Jötad^t
MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING

—

AUG. 1954

KristUS - vort håb.
A. Et håb, både sikkert og fast.
1 Gud kalder idag Jesu Kristi Kirke til
at tale lige ud om vort håb. Jesus
Kristus er vort håb. Med al
ydmyghed og frimodighed må vi for
kynde det glædelige budskab om det
håb, som er givet os ved ham.
2 Det håb, som vi taler om, er noget an
det end det, som man i almindelighed
mener, når man taler om at håbe. I
daglig tale betyder det at „håbe noget“,
at man inderligt ønsker et eller andet,
som nok ligger inden for muligheder
nes grænse, men som man alligevel
ikke kan være helt sikker på. Det, vi
her taler om, er noget, som vi ser i
møde med forventning — og dog med
tålmodighed, fordi vi ved, at det aldrig
vil skuffe os.
3 Vi har denne tillidsfuldhel, fordi vi
kender ham fra hans gerninger. Vort
håb er ikke ønskedrømme.
Det er heller ikke vore ønsker, der er

projiceret ud i en ukendt fremtid. Vort
håb er udsprunget af Guds gerning i
historien, først og fremmest deraf, at
han oprejste Jesus Kristus fra de døde.
Denne mægtige begivenhed er troens
garanti for, at Kristus har overvundet
verden og alle ondskabens, syndens og
dødens magter. Den er garantien for
Guds løfte om, at når hans time er inde,
vil hans sejr blive åbenbar for alle,
hans rige skal komme i herlighed, og
han selv skal herske overalt. Opstandel
sen føder et levende håb, en ivrig for
ventning og en brændende længsel efter
den herlige fuldendelse.
4 Vort håb kommer fra Gud og
hviler i Gud. Himlens og jordens Herre
er den retfærdige, som har sagt: „I skal
være hellige, thi jeg er hellig“. Han er
dommeren, som absolut ikke vil lade
det onde være uhindret og ustraffet.
Derfor vover vi ikke at tale om håbet
i Gud, uden at vi samtidig taler om
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dom og anger. Han, der opstod
af graven, er den samme, som døde
for vore synder. Derfor bliver alt, hvad
vi siger, sagt under korsets tegn. Korset
er det sted i verdenshistoriens centrum,
hvor historiens Herre endegyldigt har
afsløret verdens synd på sig. Korset er
det sted, hvor alle mennesker og alle
folkeslag står afslørede som Guds fjen
der, der ikke elsker sandheden, men
løgnen, og som ikke er lysets, men mør
kets børn. Men samtidig er det åben
baret, at Gud elsker alle mennesker.
De er dyrebare i hans øjne, de er hans
børn, som hans Søn ville dø for. Derfor
er den korsfæstede Herre verdens håb.
5 Det håb, som vi taler om, er altså langt
fra blot at være et udtryk for vore øn
sker. Tværtimod, det begynder på det
sted, hvor vi — og alt, hvad vi begæ
rer, — bliver gjort til intet. Når vi står
på det sted, hvor Guds søn døde for
vore synder, bliver alle vore menneske
lige ønsker dømt af ham. Vi afklædes
alle vore krav og fordringer — og iklædes Guds nåde. Vi er døde — og bliver
gjort levende igen. Med apostlelens ord:
Vi genfødes til et levende håb. Dette er
Guds egen gerning, og det er
begyndelsen på vort håb. Alle tings
skaber og Herre er kommet med vrede
Fjerritslev-Skovsgård.

og med mild kærlighed for at lukke
alle blinde veje og for at få os til at
stå ansigt til ansigt med den levende
Gud. Han har selv sat os dér, hvor vi
er nødt til at håbe — og hvor vi kun
kan håbe på h a m.
6 Vi lever i en tid, hvor mange er uden
håb. Mange har mistet de forhåbnin
ger, de havde om jordisk fremgang.
Mange klynger sig fanatisk til forhåb
ninger, som deres sunde fornuft siger
nej til. Millioner spørger: „Hvad har
verden i vente? Hvad skal der møde
os? Hvad må vi se frem til“. Svaret er
givet os i evangeliet. Vi venter Guds
rige! Kristus kommer os i møde! Vi
ser ikke frem til en menigsløs række af
tomme dage med en ende, som ingen
vover at forudsige; vi ser hen til vor
levende Herre, vor dommer og frelser,
han, som var død, men nu lever for
evigt, han, som er kommet, og som skal
komme, han, som skal herske i al evig
hed. Det kan godt være, at vi går
trængsel i møde — ja, vi k an i vi rkeligheden slet ikke undgå
trængsel, hvis vi skal have lod og
del med ham. Men vi kender hans
mægtige ord: „Vær frimodige, jeg
har overvundet verden!“
Efter »Kristus — Verdens Haab«
Sig til jeres kammerater,

der har været soldat i 18 mdr., at de kan
Højskoleaftener.
komme særdeles billigt på højskole til vinter.
Tirsdag d. 7. septb. kl. 20: Fjerritslev kro.
Onsdag d. 8. — kl. 20: Skovsgård missi De kan nemlig få 50 °/0 ud over det sædvan
lige tilskud fra amterne.
onshus.
Lærerne Christensen og Toftemark, TomBryllup.
merup, taler begge aftener. — Velk. alle.
Lørdag d. 24. juli viedes i Mammen kirke
P. u. v.: S. D. Sørensen.
frk. Marta Iversen, 52-53, til hr. sekretær
Vinterskolen.
Bjarne Dusgaard, Haderslev (50-51 og 52-53).
Det går godt med indmeldelserne til vinter
Hjertelig til lykke.
skolen. Vi har 65 elever indmeldt, heraf 7 på
andetårsholdet, der hermed må anses for sik Møder i august—september.
ret, da der vil komme nogle flere.
29. august. Kirkens Korshærs stævne på

Den udv. Højskole kl. 14. — Kl. 15 taler
biskop Schiøler.
5. septbr. Forstanderen taler i Rødby
kirke kl. 14.
11. septbr. Johs. M. taler ved KFUKspejdernes 25-års jubilæum i Slagelse.
13. septbr. Fru Käti Magelund taler og
viser film for LYM i Frederiksværk. Mødet
er også for damer.
22. septbr. Gudstjeneste i Kalundborg kirke
kl. 19,30.
23. septbr. Gudstjeneste i Kalundborg kirke
kl. 20.
26. septbr. Gudstjeneste ved Stevns-kredsens møde i Haarlev kl. 14.
29. og 30. septbr. Møder i Vejle og Give
ved Johs. M.
Vi glæder os til at mødes med gamle elever.
Käti og Johs. Magelund.

H.u.H.-kredsen i København
har møde på K.F.U.K., St. Kannike
stræde 19, onsdag den 1. september kl. 20.
Lærer P. Wemmelund taler.
Mød talrigt. Velkommen alle.
P. k. V.

K. Vilh. Jørgensen.

Viborg.
Elevstævne afholdes i Hans Tausens
hus søndag den 29. august.
Kl. 14,30 foredrag ved Lærer P. Wem
melund, H.u.H.
Kl. 15,30 kaffe — frit samvær.
Kl. 17,00 afslutning ved forstander H.
Christiansen, højskolen, og lærer Sv. R.
Jensen, landbrugsskolen.
Hjertelig velkommen alle.
P. u. V.

C. Johansen.

Vejle.
Højskolekredsen for Vejle og omegn
har møde søndag den 29. august på møde
pladsen v. Grejsdal hotel.
Kl. 14,30 taler lærer Lassen, Hoptrup.
Kl. 16,30 forstander Møller, Tommerup.
Velkommen alle.

Vamdrup.
Velkommen alle til Haslevstævnet i
Vamdrup søndag den 29. august. Se pro
gram i julinumret.
Bestyrelsen.

Elevholdet 1935—36.
I lighed med tidligere stævner i Vejle
indbydes herved alle fra vort hold til et
fælles stævne i Grønbæk præstegård søn
dag den 5. september.
Vi mødes til gudstjenesten kl. 10,00
(skr. 9,40), kan også overnatte fra lørdag.
Kl. 12,00 middag i præstegården. Frit
samvær.
Kl. 14,30 kaffe, derefter tur i den na
turskønne omegn.
Kl. 18,00 aftensmad.
Kl. 19,00 lærer N. P. Petersen har or
det. Vi er på højskole igen.
Kl. 21,00 kaffe og afslutning.
Kom så rigtig mange og tag børnene
med.
Vi omtalte jo sidste år, at børnene
skulle med i år. Og til fortæring har et
mindre udvalg vedtaget, at hver af de
voksne betaler kr. 6,00; mens børnene
intet skal betale. Dertil kommer nok lidt
til lærer Petersens rejse.
Tak, om vi senest torsdag den 2. septbr.
må få et ord om, hvor mange og hvem,
der kommer, — af hensyn til madindkøb.
Hjertelig hilsen og på gensyn.
Karen (Bagger) og Ingv. Hovgård.
Telf. Ans 105.

JULI-noter.
Søndag den 11. juli havde Haslev Høj
skole et særdeles velbesøgt elevstævne. Vi
gæstede naturligvis vore naboer, når vej
ret tillod det.
Om aftenen havde vi besøg af Flensted
Jensen, der viste sin Amerikafilm.
Torsdag den 15. var vi på Møenstur
med det kendte program: spadseretur
gennem Jydelejet til Store Klint, hvor
den medtagne mad blev sat til livs, derpå
en kort hvilepause, og så gik turen til
Klintholm havn, hvor djærve bølger gjor
de strandbadet ekstra festligt.
Så var det med at komme til Vording
borg, Gåsetårn, Storstrømsbfo og tilsidst
Udby.
I husker alle, hvad der er at se.
Fredag den 23. holdt vi en lille ferie*
fest, der tillige var afskedsfest for de 7,
der ikke kommer igen. Lørdag middag
sluttede undervisningen, og Vi drog på
ferie i alle retninger.
- ■

Nu er disse 14 dage forbi. I morgen
starter vi med forfrisket sind og god arbejdslyst den sidste runde af sommer
skolen.

II årsholdet.
Se noten herom i julinumret. Tænk
over, om det ikke er i år, du skal være
med på det. Vi har haft megen glæde af
arbejdet og samværet på disse hold. Det
skal også nok i år blive udbytterigt og
festligt.

Jeg har vovet
at spise jer af med et firesidet blad i
august. Vær ikke kede af det; I skal få
erstatning til jul.

En hilsen fra Texas
til alle lærere og kammerater fra vin
teren 51—52. Jeg sidder her i 40° varme
og ønsker, jeg kunne have lidt af den kø
lige danske sommer.
Jeg har haft et herligt ophold her i
U.S.A, og set mange nye og fremmede
ting. Sidste lørdag—søndag var jeg på en
flyvetur på ca. 5000 km over meget af
Midt-U.S.A. i jet, det var en herlig op
levelse. Alligevel har jeg endnu ikke, i de
15 måneder jeg har været her, set noget
så skønt som et dansk landskab. Forfat
teren L. C. Nielsen har ret, når han siger:
Jeg ser de bøgelyse øer
ud over havet spredt
så skært og skønt i solen,
som aldrig jeg har set.

Kærlig hilsen, jeres
Søren A. Pedersen.

Kære sommerhold 1941.
Samlet hos Anna og Asta i Skovlund
den 25. juli sender vi jer alle mange ven
lige hilsener.
Asta Kiilerich (f. Lauritsen). Anna Breum
Jacobsen (Simonsen). Johanne Rasmussen
(Krogshede). Agnes Willadsen (Simonsen).
Ellen (?), Skjølstrup.

Bryllupper.
Den 4. juli viedes frk. Gudrun Brinck,
46—47, til hr. lærer Sv. Otto Christensen,
Lysbrovej 10, Brønshøj, 43—44.
17. juli viedes i St. Bodils kirke på
Bornholm lærerinde frk. Inger Brobye til
hr. snedker Erik Nielsen, vinter 53—54,
Lindevej 13, Borup.

23. juli viedes frk. Edith Haubro til hr.
gdr. Martin Skov, „Hestbækgården“, Ullits, 53—54.
Karen Rasmussen, s. 53, er blevet gift
og har nu adr.: Karen Knudsen, Giud
sted, Hampen.
"
1
Herluf Amby, 50—51, har købt gård,
giftet sig og har nu adr.: Kallerup, Lyngs.
Krista Torp, s. 49, har nu adr.: F ru
Krista Pedersen, Broholm, Hørve.
H.u.H. ønsker alle de unge par hjerte
lig til lykke.

DET GULE KORT
følger som sædvanlig med august-num
ret. Det er til betaling af kontingent for
det kommende år, altså fra 1. oktbr. 1954
—1. oktbr. 1955.
Skal vi så se at sætte alle tiders rekord,
d.v.s. at alle når at få betalt inden 1. ok
tober.
Kontingentet er 5 kr., men læs, hvad
der står herom i referatet fra generalfor
samlingen.
j
Der vil ikke i år blive udsendt nyt ind
betalingskort til „de forsinkede“, men op
krævning på beløbet + porto.
Skulle nogen intet kort få med bladet,
sligt kan hænde, vær da så venlig at sendi’
beløbet til
Haslev udv. højskoles elevforening

Konto nr. 7111.
Anvend hertil girokort, ikke postanvis
ning.

BOGANMELDELSER:
Fra Lohses forlag har vi modtaget to
små bøger, som vi gerne vil henlede op
mærksomheden på.

Ved Milepælen.
Den kendte missionær M. Borch Jen
sen fortæller her om 50 års dansk mission
i Arabien.
Bogen er en både historisk og nutidig
beretning om arbejdet og giver såvel gen
nem tekst som fine billeder et levende
indtryk af livet på denne vanskelige mis
sionsmark.
Køb og læs bogen.
»Kristus — Verdens Haab« anmeldes næste
nummer af bladet.
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