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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV.eHØJSKOLES ELEVFORENING

—

NOV. 1954

oAlle Helgen^
stod fast i striden og vandt himlens ro,
dig, Herre Jesus, priser vi så fro:
Halleluja, halleluja!

Giv os at kæmpe med det samme mod
som fordum her din helgenskare god,
til den med sejerskrans for tronen stod!
Halleluja, halleluja!

Du var i striden deres faste hus,

O høje helgen-samfund af vor æt!

din røst dem kaldte frem i stridens brus,
dit lys dem ledte gennem tågers gus.

Vor vej er dunkel, eders lys og let;
os alle bærer dog Guds åndedræt.

Halleluja, halleluja!

Halleluja, halleluja!

For alle helgen, som i Kristi tro

Er sjælens møje tung og striden lang,
hør! fra det fjerne toner sejerssang!
Da vandrer styrket vi vor pilgrimsgang.
Halleluja, halleluja!
(Den danske salmebog nr. 659.)

PILGRIMSTONEN
„Når folk ikke er gode ved mig, og når

genvordighederne er for store, så får jeg
sådan en himmellængsel“, sagde en dame
ofte i mit barndomssogn. Vi unge forstod

instinktivt, at dette var en falsk længsel,
som ikke var udtryk for ægte kristen tro.
Det er vist sådanne forkerte udslag, der
har gjort pilgrimstonen sjælden i vor tids

forkyndelse. Derfor er den fremherskende

forkyndelse blevet denne: Vi skal ikke
være så egoistiske at gå og være optaget
af vor egen lille sjæls frelse. — Det evige
liv skal leves her og nu, vi får den fremtid,
Gud under os! Det gælder om at være
jorden tro, at tænke mere på sit medmen
neske end på sin egen salighed.
Som reaktion mod en forkyndelse, der
kun var vendt mod det hinsidige, er dette
berettiget, men det er forkert derfor at
forkaste den rigtige forkyndelse af det
hinsidige og således smide barnet ud med
badevandet.

Overalt, hvor derhar været kristeligt liv
og vækkelse, har pilgrimstonen været
stærk i forkyndelse og sang. Jeg har et

par gange oplevet, at alt det materielle og
hverdagens mange gøremål for en tid kom
i anden række i et sogn, og spørgsmålet
om sjælens evige frelse kom på dagsorde
nen, tider, da det, der blev forkyndt i
kirke og missionshus var det første og vig
tigste samtaleemne, der ofte medførte
kamp eller spot, når mennesker mødtes.
Da lød pilgrimssangene ægte: „Jeg er
fremmed, jeg er en pilgrim, kun en aften,
kun en aften bor jeg her“. „Jeg går med

sang ad Sion til“. „Den store hvide fiol;
vi se“ o. s. v.
Selv om man måtte ned ad bjerget tL
hverdagen, forblev noget af pilgrimstoner
alligevel som en dyb understrøm, der løste:
fra det materielle og løftede over det lave
Den gav stedet uden for verden, hvorfra
man kunne bevæge verden — sætte ånde

lige kræfter ind i den. Og i dens fodspor
trivedes også en varm tjeneste for med!mennesket, netop i forståelse af, at „barm
hjertighed mod sjælen er sjælen i barm
hjertighed“.
Gud har givet os, at vi — midt i alt
vort arbejde, som også er en gudstjeneste,
men ofte fuld af bryderier og bjerge, vi
ikke synes, vi kan komme over, midt

bekymringen for muligheden af en kom
mende krigs rædsler, midt i sygdom eller
angst for døden — skal være båret af e :
levende håb. Store dele af Ny Testamente
den anden bøn i „Fader vor“, flere led
trosbekendelsen, ja, hvert nadverord for
kynder Kristi død, indtil han kom
mer.
Vort håb er ej på drømme bygt,
i luften ej det svæver,
men hviler på Guds-ordet trygt
og på hvad hjertet kræver.
Vort liv her på jorden er kun det fore
løbige, en skolegang for evigheden. Denne
tone bryder stærkest frem omkring Alle
Helgen og i adventstiden, men for en le
vende kristen må den være grundtonen
hele året. Det er en svaghed ved vort

kristenliv, når denne tone er borte.
Vi har svært ved at synge nogle af disse
sentimentale sange i dag, men vi mangler
nutidige og levende udtryk for denne væ
sentlige side af kristenlivet. Vi må der
for glæde os over hver ny salme, som slår
den ægte pilgrimstone an. Det gælder
ikke om at slippe så let som muligt fra
besværlighederne her på jorden og som

drømme sig bort fra dem, men om at
bære dem modigt og mandigt og
kæmpe med det samme mod
som fordum her din helgenskare god
til den med sejerskrans for tronen stod.
Er sjælens møje tung og striden lang,
hør! fra det fjerne toner sejerssang!
Da vandrer styrket vi vor pilgrimsgang.

Halleluja, halleluja.

Johs. Magelund.

hin dame, jeg omtalte i indledningen,

Emma Augustinus
Første november døde frk. Emma Au
gustinus, og hermed mistede H.u.H. en af
sine ældste og mest trofaste venner, der
siden sin elevtid i 1920 altid har interes
seret sig for skolens vel. Det var Augusti
nus, der fik idéen til at skaffe skolen dens
smukke banner, og hun helmede ikke, før
denne idé var virkeliggjort.
Det var ikke Augustinus, der fik idéen
til H.u.H.-kredsen i København, men det
var hende, der tog den op og med energi
holdt sammen på den dengang lille flok af
gamle elever, der var i København og
omegn. Det var derfor såre velfortjent, at
den nuværende bestyrelse, da Augustinus
trak sig tilbage, gjorde hende til æres
medlem.
Også elevforeningens bestyrelse har Au
gustinus været medlem af i en årrække og
altid været parat til at tage sin rigelige del
af dens arbejde.
I de vanskelige år, hvor det stadig
gjaldt en kamp for at bringe elevflokken

op og gælden ned, var Augustinus en tro
fast medarbejder på begge opgaver, og
der er næppe mange, der forstod og glæ
dedes som hun, da i 1942 den ny højskole
lov skabte langt bedre kår for højskolen,
end vi hidtil havde kendt.
Tre måneder er ikke nogen lang tid at
være på skole, og man kan undres på, at
den kan knytte så faste bånd mellem men
nesker indbyrdes og mellem skole og
elever, men det er en ofte bekræftet
kendsgerning, at den kan det.

For Augustinus vedkommende var det
måske nok noget mere end de tre måne
der på H.u.H., der skabte hendes høj
skolesind; hun havde for det første også
været tre måneder på Haslev Højskole, og
dernæst havde sikkert hendes nære til
knytning til det udprægede og udmærkede
højskolehjem — dr. Maltesens — spillet
en afgørende rolle her.
Nu er altså rejsen sluttet. Augustinus

havde det ofte svært med sin sygdom de
sidste par år, men for hende var det en
realitet, at „Herren er min hyrde“, derfor
var hendes sind frisk til det sidste.
Vi har et par gange haft lejlighed til at
give Augustinus et par blomster, mens
hun levede; nu skal dette være som en

liden blomst på hendes grav. Vi, der har
kendt hende gennem årene, tænker med
taknemlighed på hendes trofasthed Og
lyse, gode vennesind, og vi siger af hele
vort hjerte:

Nina Swartz

N. P. Pedersen

er nu på vej over Atlanten med kurs
mod Vestindien. Det store eventyr er be
gyndt. Forinden gik nogle hektiske dage
med travlhed både ude og hjemme, både
tidlig og silde! Lørdag aften var der en
træningsopvisning i Sportshallen, hvor vi
så lidt af, hvad de flinke gymnaster kunne
præstere, og det lovede godt for den kom
mende turné. Bagefter var der en lille
festlig sammenkomst på H.u.H., hvor
gymnasterne og deres pårørende var sam
men den sidste sene aftenstund i Dan
mark. Søndag morgen efter flaghejsningen
gik alle i kirke og straks efter kørte Chri
stiansens store ny bus ud af skolegården,
hilst af en stor skare af venner og bekend
te og fulgt af gode ønsker for den lange
rejse.

ligger for tiden til undersøgelse på Sc:
Lucasstiftelsen i København efter en
maveblødning, som han fik under sin
møderejse først i oktober. Han vil for
håbentlig snart være hjemme igen og gen
optager sit arbejde, så snart lægen giver
tilladelse dertil.
Indtil da er hans timer fordelt blandt
den faste lærerestab. Else Marie Bjerrurn
har danskklassen, og vi andre deler resten.
Vor engelske elev har en af engelskklas
serne indtil videre.

I de kommende måneder vil vi kunne
følge rejsen gennem en række artikler,
Nina har lovet at sende hjem til os. Rejse
ruten fremgår af den adresseliste, som
findes her i bladet.

Kirsten Nielsen
der var elev i sommer og jævnligt
måtte vikariere for Nina Swartz, er vi
kar for Nina Swartz under hendes rej
se. Hun er uddannet på Snoghøj og
her på H.u.H. og har ledet gymnastik
i flere foreninger. Vi byder hende vel
kommen i lærerkredsen.

Æret være hendes minde.

N.P.P.

Fru Magelund
benyttede en kærkommen lejlighed til
at tage med bussen, som på vej til Mar
seille skulle passere Schweiz; det kan man
godt forstå. Noget langt besøg i hjemmet
kan det ikke blive til, men en lille snak
med far og mor er jo godt.

Vi andre
slider så i det. Der jo nok at gøre, når
der er så mange elever og 2. årshold med
fuldt timetal for sig selv. Indtil videre
også en særklasse med de tysktalende
elever. Der må Walther og Susanne Koel,
foreløbig hænge i. Allerede efter den korte
tid, der er gået, beynder de at være med
til enkelte timer sammen med de øvrige
elever, og inden jul skal alt foregå på
dansk.
Ax. N.

Brev fra N.P. Pedersen
St. Lukasstiftelsen 7/11 54.

Kære venner.
Der er nogle af jer, der går og tænker:
„Hvorfor ordner Pedersen dog ikke det,
vi har bedt ham om“. Det kap jeg godt
forstå, at I tænker; men nu skal jeg for
klare jer hvorfor.
Den 7/10 drog jeg ud i landet på „jagt
og fiskeri“. Den ottende begyndte jeg at
blive syg i Kolding, og samme dag seg
nede jeg på valen. Til alt held var jeg hos
Magda Thyssen i Vamdrup, hvor jeg fik
en mægtig god behandling, så kom min
viv og hentede mig hjem med „Falcken“.
Jeg blev puttet i kassen hjemme og for
manet af alle, lige fra forstanderen til den
yngste i skolen, til at ligge stille, bare
stille. Det gjorde jeg også, til jeg blev så
stærk, at min elskelige læge turde sende
mig herind til revision. Denne er nu over

stået, og jeg har aldrig til nogen eksamen
fået så ensartet gode karakterer som. til
denne. Jeg får derfor snart lov til at kom
me hjem igen, ganske vist går der vél en
halv snes dage endnu, og ganske vist får
jeg jo nok nogle formaninger til at være
lidt rar ved mig selv, men det har jeg jo
aldrig haft svært ved, så det går nok.
Hvad der var i vejen, spørger du. Det
var en tarmblødning, jeg pludselig fik,
men den har været smertefrit, og jeg har
fået en mægtig god behandling alle vegne;
det eneste, der kan befrygtes er, at jeg
kan nå at blive så forkælet, at jeg ikke
bliver til at have med at gøre siden, hen.
Der var godt i Vamdrup, der var godt
hjemme, og her er godt, ja, så godt, at St.
Lukas sikkert fryder sig, hvergang han
kaster et blik ned på sin stiftelse.
Hjertelig hilsen.

Jeres heng. N. P. P.

Vinterskolen
Vor tapre stab,

er allerede i fuld gang. Til trods for,
at skolen er overfyldt så vi næsten ikke
kan være i spisesal og på værelser, er
der fest og glæde over samværet. Det
ser ud til at blive en ualmindelig god
vinter, hvor der trods trange forhold
bliver højt til loft og vidt til siderne
åndelig talt.
De 20 repræsentanter for andre folk
og nationer yder deres værdifulde bidrag
dertil. Det går godt med at lære dansk,
selvom et par har svært ved det — især
vor japaner, for hvem dansk er ligeså
»kinesisk«, som japansk er for os. Pa
stor Walter Koch og Hustru Susanne,
som var elever i sommer, underviser vore
Schweizere og Tyskere i dansk m. m.
indtil jul. 2 års-holdet må arbejde i
dagligstuen, men det er, som om dette
giver mere frihed over samtalen i stu
diekredsarbejdet
Gymnastiklederkursus og spejderhøj
skolen er også godt i gang med god
tilslutning.

som vi skal bringe
et billede af i næste nummer, slider tro
fast i det under de ikke særlige gode
arbejdsforhold i køkkenet, som trænger
hårdt til restaurering. Husjomfru Sofie
Barslund Nielsen ville på skole i vinter,
men skaffede til gengæld to dygtige
søstre til køkken og stuer, så var trop
pernes antal udfyldt igen. Helga Jensen
skulde ind på Diakonisse-stiftelsen og
uddannes til sygeplejerske. Lydia Aarestrup (53-54) fortsætter som husjomfru.
Som gartner og pedel virker Knud Gra
num Jensen fra Århus. Han kom lige
fra korporaltjenesten ved brigaden i Tysk
land, men synes at falde godt til i det
civile liv.
Lærer Pedersen kom hjem fra Lucasstiftelsen d. 18. november. Snart vil han
også igen være indrulleret i rækkerne.
Johs. M.

Eleverne vinterskolen 1954/55.
På venstre fløj: Forstander Magelund.

På højre fløj: Susanne og Walter Koch.

Forreste række: Valborg Adamsen, København, Kirstine Andersen, Vestervig, Else Bendtsen, Humlum, Agnethe Bentzen, Esbønderup,
Karen Bojsen, Arden, Bärbel Bühlmeyer, Tyskland, Kirstine Christensen, Fovslet, Maria Christensen, Hørby, Maren Høj Christensen,
Eisig, Nanna Degnbol, Brønshøj, Esther Christiansen, Thorshavn, Ruth Diehl, Tyskland, Margit Engeli, Schweiz, Jenny Eskesen,
Kjellerup, Lydia Eskesen, Engesvang, Anni Etter, Schweiz, Inge Falkenberg, Rø, Bornholm, Ella Globert, Tyskland, Rosmarie Graf,
Schweiz, Emma Hansen, Lundegårds Mark, Anna Johanne Hansen, Fårevejle, Lis Hansen, Silkeborg, Thyra Hjelmer, Fredericia, Edith
Jensen, Græsted, Hanna Trøllund Jensen, Vildbjerg, Karen Jensen, Årslev, Sinna Jensen, Uldum.
2. række: Ebba Krestine Jepsen, Årre, Varde, Anna Margrethe Jørgensen, Keldstrup, Jenny Klausen, Ørum Djurs, Else Kloster, Hods
ager, Hobro, Ellen Markmann Kristiansen, Kibæk, Elisabeth Kruse, Mejis, Varde, Karen Margrethe Larsen, Vindblæs, Inge Madsen,
Vejle, Rigmor Mogensen, Gudhjem, Esther Mosegård, Give, Nelli Müller, Schweiz, Ella Åse Nielsen, Ålestrup, Else Kyst Nielsen,
Odense, Kirsten Nielsen, Toksværd, Margrethe Nielsen, Ulfborg, Helene Nielsen, Holmstrup, Sofie Barslund Nielsen, Vildbjerg, Lydia
Nyrup, Skive, Gerda Margrethe Olsen, Aulum, Mary Olesen, Kvissel, Elsa Olsen, Vestmanhavn, Færøerne, Gunvor Olsen, Haslev,
Inga Pasieczny, Stenum, Anna Sofie Pedersen, Holbæk, Gudrun Kristiane Pedersen, Hinnerup, Ellen Vesterager Pedersen, Herning,
Johanne Nygård Pedersen, Moldrup, Karen Petersen, Røjle.
3. række: Martha Tidemann Pedersen, Nr. Aldum, Stenderup, Ruth Pedersen, Kirstine Rask, Thorning, Birgit Rolsted, Kølkær, Dori
Schmid, Schweiz, Emmi Schwarz, Schweiz, Anna Seloy, Vestmanhavn, Færøerne, Esther Simonsen, Vivild, Karen Skjølstrup, Kvissel,
Anna Margrethe Sønderbæk, Aulum, Bodil Sørensen, Hvidbjerg, Thy, Edel Munkgård Sørensen, Røjle, Else Marie Sørensen, Fedballe,
Tove Sørensen, Sønderbro, Ålborg, Henny Søgård Sørensen, Ballerup, Åse Høj Sørensen, Esbjerg, Elisabeth Tanner, Schweiz, Linette
Werfeli, Schweiz, Willy Amby, Vestervig, Poul Erik Andersen, Halvrimmen, Søren Bastholm, Retholt, Hjørring, Kristian Bjerg, Skjern,
Christian Bjerregård, Pandrup, Daniel Brandenberger, Schweiz, Jens Kristian Brander, Halvrimmen, Ejnar Kunø Christensen, Silke
borg, Kaj Christensen, Dejbjerg, Gerald Eiloart, England, Niels Hagelskjærj Dåstrup, Viby Sj., Jens Alfred Hansen, Rustrup, Silkeborg,
Herluf Hansen, Høsten, Thureby.
4. række: Børge Henriksen, Gørding, Henry Håning, Nykøbing M., Evald Møller Jensen, Hurup, Bent Nørgård Jeppesen, Ålestrup,
Oli Ellbjørn Joensen, Gjov, Færøerne, Kristian Kammesgård, Ansager, Knud Erik Knudsen, Hedensted, Hans Emil Kock, Køben
havn, Jens Peter Lundgård, Nørskov, Kjellerup, Vagn Hansen Madsen, Durup, Lavrids Peder Meyer, Bording, Carl Anker Mikkelsen,
Vinkel, Viborg, Robert Mortensen, Herning, Ejner Vind Nielsen, Filskov, Kjeld Hartung Nielsen, Jyderup, Preben Nyholm, Randers,
Svend Wiese Nørbjerg, Andst, Jens Åge Olesen, Kvissel, Egon Skak Pedersen, Nr. Onsild, Gunnar Winther Rasmussen, Arne Laursen
Rod, Them, Erik Svendsen, Helsingør, Arne Sørensen, V. Linderup, Brønderslev, Christian Fromsejer Thomsen, Vorbasse, Egon Bach
Thomsen, Tvede, Randers, Bent Østergård, Skive, Jens Østermark, Brande..
Fraværende eller endnu ikke ankomne: Olga Jensen, Snejbjerg, Ellen Filskov Thomsen, Esther Pedersen Øris, Møldrup, Johannes
Knudsen, Sdr. Felding, Ninagawa, Japan, Walther Roth, Schweiz, Per Simonsen, Lille Thorup, Ålestrup, Ernst Wälti, Schweiz.
Det bliver i alt 122 elever, hvoraf 76 kvindelige og 46 mandlige; der er 110 på 1. årshold og 12 på 2. årshold.
Der er blandt eleverne 11 fra Schweiz, 3 fra Tyskland, 1 fra England, 1 fra Japan, samt 4 fra Færøerne, men derimod ingen fra de
øvrige nordiske lande eller fra Sydslesvig. Blandt personalet er der en ung hollandsk pige, som iøvrigt er friser. Syv forskellige folk er
således repræsenteret på skolen i vinter.

j spejdere!

Mens spcjüc _ skolen lå stille sidste vinter
på grund af manglende tilslutning, så er
der nu igen fuld gang i Ugletroppen. Af
mændene på vinterholdet har ^3 meldt
sig til spejderføreruddannelse, og de er
allerede med liv og humør midt i arbejdet
med prøver og meget andet. Alt tyder på
en rigtig god arbejdsvinter.
Men der er een ting, vi mangler: Uni
former. Mange har ikke været spej
dere før og synes ikke, de i øjeblikket har
råd til at anskaffe en spejderbluse. Og så
var det, jeg kom i tanke om, at der jo nok
mellem dette blads læsere skulle være en
del tidligere spejdere, som har en grøn
bluse liggende i skuffen til ingen nytte.
Hvis det skulle være tilfældet, så send den
til spejderhøjskolen og skriv, om vi må
låne den i vinter, eller om I vil forære os
den. Det var jo dejligt, hvis vi havde
nogle uniformer, som vi kunne låne ud.
Og det sætter nu prikken over i’et, når
hele troppen er i uniform.
Med stor spejderhilsen.

Poul G. Vemmelund.

Adresser for Miss Nina Swartz:
Passenger Tourist Class/Tween-Deck,
a/s „Tahitien“.
13. novbr.: J. COUDRAY & FILS,
Gare Maritime. Algier.
18. novbr.: F. H. de CUNHA, 25. rua CagoGontinho, FUNCHAL, Maderia.
25. novbr.: M. F. PETRELUZZI, POINTE
A PITRE, Guadeloupe.
26. novbr.: CIE GLE TRANSATLANTIQUE,
Route du lamentin, FORT DE FRANCE,
Martinigue.
28. novbr.: CIE GLE TRANSATLANTIQUE.
Repr. Firma C. S. CONSIRA, Breedestraat,
Hock Helfrichplein, Willcmstadt — Curacao.
30. novbr.: CIE GLE TRANSATLANTIQUE
1100, Roosevelt Avenue, CHRISTOBAL
CANAL ZONE, PANAMA.

11. decbr.: MESSAGERIES MARTIMES —
Quai Bir — Hakeim, PAPEETE — TAHITI
19. decbr.: BURNS PHILP (South Sea), Co.
Ltd. SUVA, Fiji Islands.
Og derefter:
Danish Gym. Team.
19/12—19/1 55: SUVA, Fiji Islands, Crompton
Chambers, Royal Danish Conculate.
20/1—15/3 55: Wellington, New Zealand, Royal
Danish Legation.
16/3—15/5 56 Hunter Street, Sydney, Australia,
55: Royal Danish Conculate General.

Susanne og Walter Kerch.

Haslevkredsen i København.
Haslevkredsen afholder møde onsdagen
den 1. december kl. 20 i K.F.U.K., Store
Kannikestræde 19.
Politiass. K. Vilh. Jørgensen taler over
emnet: Dansk Ungdoms Fællesraad — og
de store årganges problemer.
Derefter generalforsamling.
Aflutning ved chauffør Chr. Hansen,
Brøndbyøster.
Alle gamle elever er velkomne.
På kredsens vegne

K. Vilh. Jørgensen.

Øst-Vendsyssel højskolekreds.
Lørdag den 27. november kl. 20 taler
forstander P. H. Lauritsen, Hoptrup høj
skole, i Hjallerup missionshus. Emne: Ikke
synes — men være.
P. u. V.

Tage Sanden.
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