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Første søndag

i advent

Af KÄTE MAGELUND

Det blev en dejlig søndag. Om efter
middagen samledes vi med 80 „gamle“ 
elever i vore stuer og hyggede os. Nogle 
af lærerne fortalte et og andet, vi snak
kede, og som afslutning hørte vi nogle 
plader af Händels „Messias“.

Om aftenen stævnede vi sammen i 
foredragssalen til lidt forskellig under
holdning. Vi sang adventssange, vor en
gelske elev, Gerald Eiloart og vor hol
landske unge pige, Anneke Kuipers og jeg 
fortalte om juleskikke i vore lande, to 
schweiziske elever spillede klaver og violin, 
hvorpå jeg læste nogle digte, som jeg først 
forklarede en lille smule. Til sidst sang 
sangkoret.

Efter kaffen samledes vi under advents
kransen på „rådhuspladsen“. Hvor dejligt 
og stemningsfuldt det er, ved jo mange af 
jer bedst selv.

Nedenunder får I et lille referat af det, 
Gerald og Anneke sagde om julen der
hjemme, og tilsidst et lille digt.

Anneke Kuipers fortæller:
Den 6. december fejrer vi St. Nikolaus’ 

fødselsdag. Den 5. om aftenen lægger bør
nene strømper eller en kurv hen foran 
pejsen i håb om, at St. Nikolaus vil fylde 

noget i. Samtidig lægger de noget hø hen 
til St. Nikolaus’ hest. Den hellige kommer 
sejlende med en damper fra Spanien og 
rider nu på en skimmel over husets tage, 
mens hans medhjælper, den sorte Peter, 
glider ned gennem skorstenene for at 
bringe gaver til de artige børn. Hvordan 
det går i huse med centralvarme, ved jeg 
ikke. -—

De voksne har den 5. december en 
munter aften og giver hinanden gaver, 
men ingen må vide, hvem der har givet 
gaverne.

I Østholland' har man fra hedensk tid 
bevaret en ejendommelig skik, nemlig det 
såkaldte „midtvinterhorn-blæsen“. Man 
blæser i et stort horn, hvis ene ende læg
ges over et hul i jorden, i hvilket der står 
vand. Der fremkommer en dyb, ikke ret 
smuk lyd, som høres meget langt omkring

Til jul pynter vi husene med gran. Næ
sten alle har et juletræ og en advents
krans. Om aftenen bliver lysene tændt, og 
der synges julesange. Gaver får vi ikke i 
julen, og jeg må sige, at jeg ikke er ked 
af dette. Julen er dog for os alle det lys. 
som kom til os: Jesus Kristus, og jeg er 
bange for, at alt det med gaverne afleder 



vor opmærksomhed fra julens midtpunkt. 
Men jeg glæder mig til at fejre julen i 
Danmark, og jeg ved, at trods forskellige 
former betyder julen det samme her i 
Danmark, som den gør i Holland.

Garald fortæller:

I England er julen en tid, da alle børn 
er glade. Der er mange fester for dem, og 
de synger og leger og spiser dejlige kager.

I kirkerne er der fest for de forældre
løse, og på hospitalerne er der fest for de 
syge, så de kan blive glade. I kirkerne og 
på hospitalerne vil børnene lave skuespil 
om Kristi fødsel — med Jesus i krybben 
og alle dem, der var der omkring i den 
nat for snart to tusinde år siden.

Om aftenen går alle i flokke på gaden 
og synger julesange.

Alle børn tror, at Santa Klaus, som 
julemanden hedder i England, vil komme 
fra Grønland juleaften. Han kører med 
rensdyrslæde, og han kommer til hvert 
hjem. Han kommer ind i børnenes sove
værelse gennem skorstenen med en stor 
sæk med gaver i. Når et engelsk barn går 
i seng juleaften, vil det hænge alle sine 
sokker og strømper ved ildstedet, for at 
Santa Klaus kan fylde dem med gaver. 
Børnene sætter noget vin og kage på bor- 
'det,for at Santa Klaus kan spise og drikke 
efter sin lange rejse.

Det er i virkeligheden moder og fader, 
der kommer ind i børnenes værelse og fyl
der sokkerne med gaver og spiser Santa 
Klaus’s måltid.

Juledag vil de voksne få deres julegaver 
fra juletræet, der står med mange lys i 
dagligstuen. Efter morgenmaden sidder 
hele familien foran pejsen, hvor der bræn
der en stor ild. Klokken elleve vil alle høre 
Dronning Elizabeth tale gennem radioen.

Det er en travl dag for mor og hendes 
hjælpere i køkkenet. Vi spiser kalkun og 
plumbudding, pyntet med kristtjørn. Når 
buddingen kommer ind i spisestuen, er 
der helt mørkt derinde -— gardinerne er 
trukket for vinduerne og lyset er slukket. 
— Buddingen er overhældt med cognac, 
som man sætter ild til, og det er et festligt 
syn at se, når den brænder.

Om eftermiddagen sidder vi rundt om 
ildstedet, og børnene leger på gulvet eller 
i snevejret udenfor.

I huset har vi kristtjørn på væggene og 
juletræ i stuen, og kulørt papir rundt om
kring. Al den herlighed varer kun 12 dage.

Det er i England som i hele verden: 
julen er en tid, hvor vi er glade, fordi 
Kristus er kommet til jorden.

Fru Magelund sagde bl. a.:

Vor tid er en konstaterende, oplysende, 
forklarende tid, som vil gøre alle ting for
ståelige og håndgribelige. Ja, endog i 
Guds eget råd blander vi os, og vi vil for
klare alt, hvad der er hans. Tænk' blot 
på ordet „nåde“. I vor iver for at gøre 
den så forståelig og håndgribelig går vi 
over gevind og gør den grå og hverdags
agtig i stedet for at fryde os over dens 
skinnende hvidhed:
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I nat
har Vorherre udbredt 
et tæppe af nåde 
hen over vor onde jord; 
det reneste hvide, 
fineste blide, 
som kærligt udsletter 
endog de usleste spor. 
Hvorfor mon sneen er hvid? 
Forstå det kan ingen!
Jeg ville ha’ malet den grå — 
af praktiske grunde.
Vorherre, mon han skulle være 
en smule upraktisk, 
lidt kortsynet nærmest, 
måske------- ?

O blindeste pjalt! 
Af praktiske grunde, 
gode og sunde, 
mit himmerige 
spilde jeg ville, 
nu da det gjaldt. 
Hvem kan vel forstå, 
at Herrens nåde, 
den eneste gode, 
reneste hvide, 
fineste blide, 
jeg malede grå?

KÄTE MAGELUND

Alle gamle elever og andre venner ønskes 
en god og velsignet julefest.

Alle på
Haslev udvidede Højskole.
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Turen gennem Schweiz var helt igennem 
skøn. Om aftenen var det så månelyst, at 
vi kunne se bjergene tegne sig mod him
len, og et mægtigt plus til turen var det. 
at vi havde fru Magelund med. Vi fik en 
masse både morsomme og interessante 
oplysninger om Tyskland og Schweiz.

Om natten boede vi på det største 
sportsinstitut i Schweiz, Marlingen, i en 
bjerghytte. Der var så skønt i og omkring 
den hytte, så det kan umuligt beskrives 
Udsigten ned over dalen, luften, stilhe
den, ja alt, så det var med tungt hjerte, vi 
næste dag forlod skolen, efter at vi havde 
spist morgenmad og fået skolens forskel
lige afdelinger forevist.

Vi havde ophold i Biel, Lausanne og 
Genéve, men alt for hurtigt var vi igen 
ude af det dejlige lille land, Schweiz.

Samme aften, den 10. novbr. kl. 20,30, 
kørte vi ind i Frankrig, snavsede og char
merende Frankrig. Vi fortsatte til Annecy 
og overnattede der på et lille hotel. Næste 
dag kørte vi gennem Grenoble, hvor vi 
gjorde holdt et par timer og var i svæve
banen og spiste middag. Ved 22-tiden var 
vi i Salon, byen hvor vi skulle overnatte 
på hotel de la Poste, et udmærket hotel. 
Det, der imponerede os mest på de fran
ske hoteller, det var deres senge, brede og 
bløde — uhm. Så ærgerligt var det, at vi 

tidlig næste morgen måtte op og af sted 
igen.

Men sidste del af turen var kun kort. 
Vi var i Marseille til middag, og medens 
Flensted var på forskellige kontorer, be
nyttede vi lejligheden til at kigge lidt på 
byen, og ved 15-tiden gik vi om bord på 
det skib, som skulle være vort de kom
mende 5 uger. En lang forceret, men me
get meget oplevelsesrig køretur var til 
ende, og vi var allerede nu blevet så godt 
rystet sammen, så kammeratskabet var 
sikret for resten af turen.

M/S Thahitien ved Marseille

Og præcis kl. 18, 2 timer forsinket, sej
lede vi fra Marseille mod Algier, Nord
afrika. Vi har her på skibet heldigvis vort 
faste arbejdsprogram. Ellers ville dagen 
blive alt for lang. Fra 6,30 til 7,30 har vi 
folkedans. Kl. 9,30 mødes vi til morgen
sang, ca. en 1 time, og fra 15 til 17 træner 
vi. Vi håber at få en vældig rutine i lige
vægt, for skibet gynger jo unægtelig lidt 
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nu og da. KL 20 har vi aftensang m. m., 
og så er denne dag gået. Hurtigere end vi 
i begyndelsen troede muligt.

Kirsten Mariussen, Auning.

Lørdag den 13. novbr. hen under aften 
ankom vi til Algier. Vi kunne langt ude 
fra se lysene langs hele kysten, og byen 
gjorde her ude fra et storslået indtryk. 
Men vi fik snart noget andet at se. Om 
aftenen gik vi i samlet trop en tur i byen. 
Vi så næsten ikke andet end små snavsede 
gyder med en meget broget befolkning. 
Klokken var henad 21, og flere butikker 
var endnu åbne. Næste formiddag så vi 
byen ved dagslys.

Alle kvinderne var tilslørede, og så 
snart vi prøvede at fotografere dem, løb 
de deres vej og slog korsets tegn for sig. Vi 
fik senere at vide, at det var fordi de 
mente, at de mistede deres sjæl, hvis de 
blev fotograferet. Børnene blev, så snart 
de kunne klare sig, sendt ud for selv at 
tjene til livets ophold. Pigerne mest som 
tiggere og drengene som skopudsere.

Om eftermiddagen var vi på en dejlig 
bustur til Atlasbjergene med en dansk 
missionærfamilie, som bor i Algier. Vi 
kørte ud til noget, der hed Abekløften, 
hvor aberne færdes frit i klipperne.

I Abekløften

Aftenen tilbragte vi i missionærens 
hjem, hvor vi fik en hel del at vide om 
araberne. De lever under de frygteligste 
forhold. Et sted så vi en gammel araber

kone gå og rode efter brød i en affalds
bunke. Mange af dem havde intet hjem, 
de bor på gaderne og sover der.

Den sidste eftermiddag, vi var der, t'ræ- 
nede vi folkedans på terrassen i missionæ
rens hjem, og onsdag den 16. kl. 16 tog vi 
fra Algier, hvorfra turen går videre, til 
Madeira.

Kirsten Hahnemann.

Kære alle.
Vi ligger på dækket og tager solbad 

Stønner af varme. Men det er dejligt rhed 
sol og sommer, blot lidt svært at samle 
tankerne til en julehilsen, når man ligger 
i stranddragt. I kan tro, jeg nyder even
tyrrejsen i fulde drag. Hver dag er en 
rig oplevelse. Ja, hver dag er endnu, en 
gave, en rigdom man ikke ved. En ny
skabt verden med alt det umuliges mulig
hed.

I har nu fra nogle af pigerne på holde- 
hørt om forskellige rejseoplevelser. Til 
sidst vil jeg fortælle om den oplevelse, det 
har gjort stærkest indtryk på mig.

Under vort besøg i Algier besøgte vi den 
danske præstefamilie, der er udsendt fra 
Israelsmissionen, pastor Liepelt. Hvor 
mærkeligt: Dagen i forvejen havde de 
netop fået program fra H.u.H. tilsendt, 
da de to døtre kunne tænke sig at komme 
på højskole til sommer. Tænk at rejse til 
Algier og møde vordende H.u.H.-elever. 
Fru pastor Liepelt viste nogle få af os hen 
til et 300 år gammelt kirkerum, det «eld
ste fra Algier. Hvad der skjulte sig bag 
disse ruiner, er næsten ubeskriveligt. Al
drig har jeg set sådan en elendighed. Da 
vi trådte ind, lagde vi straks mærke til 
overskriften over døren: Jesus. Så vi os 
om i krogene, var der i det store kirkerum 
indrettet små hytter beklædt med sække
lærred. Vasketøj hang overalt — frenjime 
i forgrunden så vi koret. Her stod en 
masse snavsede børn og kiggede ned på 
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ös, röen over dem skinnede en mosaikrude.
Vi gik ind i et af rummene. Her lå en 

gammel rabbiner, jødisk præst, på 84 år. 
Han lå på nogle brædder med halm på. 
Han havde mistet synet og kunne knap 
gå. Hans kone på 83 år var kulsort af 
snavs. Hun var så rørt over vort besøg, at 
hun omfavnede og kyssede os alle. I rum
met var der sort af snavs, spindelvæv i alle 
hjørner. Lys kom der kun fra et lille hul 
i væggen højt oppe. I dette rum levede 
disse to gamle mennesker. Da vi sagde 
farvel, tog rabbineren min hånd og frem- 
sagde en lang bøn. Ordene forstod jeg 
ikke, men meningen forstod jeg.

Torvet i Blida i Algier

I et andet rum kun 1\2 m sad en gam
mel kvinde, som havde mistet det ene ben. 
Hun havde siddet på samme snavsede plet 
i 7 år. Der stod et ur på en kasse, men det 
var gået i stå, og dette var symbolsk. For 
tiden stod også stille hos dette menneske.

Det kostede anstrengelse at skjule tårerne, 
og man blev fuld af sorg, fordi man gerne 
ville hjælpe —■ men hvordan hjælpe disse

Et glimt fra Algier

mennesker? Præstefruen sagde: „Det er 
godt, at Jesusnavnet lyser op herinde, for 
ellers var det helt umuligt for os.“ De gør 
et stort arbejde blandt araberne og jø
derne i Algier. Det var svært at se den 
elendighed og fattigdom. Man kunne næ
sten ikke spise middagen med de tre ret
ter mad, fordi man uvilkårligt så de tørre 
brødstumper, som var deres mad for en 
hel dag.

Vi bliver her ved juletid mindet om den 
fattigdom, Jesus blev født i. „Fattig kom 
du til jorden ned, adlede armod og ussel
hed, fattig du gjorde dig med flid, rige 
blev vi til evig tid. O, Gud ske lov.“

I ønskes alle en rig, velsignet julefest 
fra Nina.

Brevene fortsætter i næste nr.

Siden sidst
er dagene gået -— som om det var noget 

nyt! Nej, men det er alligevel noget at 
være taknemmelig for. Tænk, at hver dag 
er gylden gave —• brugt vel, når man er 
på den plads, hvorpå Gud vil have en ...

Vi må ikke tro, at fordi alt lykkes for 
os, er vi, hvor Gud vil have os. Og vi må 
slet ikke tro, at succes er det samme som 

velsignelse. Men når dette er sagt, må vi 
alligevel sende en tak opad til Gud for 
gerningen, som er så rig på alt det, der 
gør en glad, og udad til „gamle“ elever 
for jeres støtte — både for forbøn for 
arbejdet i vinter og for at der må være 
nogle at virke blandt i den kommende tid.

Arbejdet i vinter — ja, dag lægges til 
dag, og flokken -— så uens den ellers er — 
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vokser sammen til en enhed. Det sker ikke 
mindst ved ture og i fritiden. Vi har haft 
to dejlige ture i november, kirketuren, der 
som sædvanligt sluttede oppe hos vore 
venner på kolonien „Filadelfia“, hvem vi 
takker, og Nordsjællandsturen til Roskilde. 
Frederiksborg slot og Fredensborg, var 
begge begunstiget af vejret, og begge hav
de ca. 100 deltagere. Det daglige arbejde 
får også som sædvanlig afveksling ved be
søg udefra. Vi har glædet os over dr. Kel- 
ler-Sørensens oplæsning og over missionær 
Houes lysbilleder fra Sudan. Vi har sam
men med fætrene på „den gamle højskole“ 
set dejlige film, der viste boligens udvik
ling fra stenalderen til funktionalismen, og 
interessante dragter fra mange lande i 

orienten. En del har hørt biskop Høgshro 
fortælle om Evanstone og professor Søé 
om bibelens autoritet. Nogle glædede: sig 
en aften over at lytte til Victor Schülers 
fremragende klaverspil og gode kommen
tarer, og mange frydede sig en aften tver 
at være sammen med Ingeborg Brahms, 
der levendegjorde en række af vore dig
teres bedste ting for os —• en uforglem
melig aften.

Men det vigtigste foregår vel alligevel i 
det daglige arbejde — når man siddet og 
lytter i en time, når man drøfter livspro
blemerne på værelserne, eller når man i en 
stille stund overvejer sin stilling i enrum

„Giv os mange stille stunder .......
Ax. N.

Sikonge, den 10. novbr. 1954.

Kære venner!
Selv i et land som Afrika er der altså 

noget som hedder „jul“, og selv om man 
slet ikke aner, hvorledes man som nord
boer skulle kunne komme i stemning til 
at fejre jul her, hvor der er mere end 30° 
celsius i skyggen, ja, så må man altså alli
gevel rette sig efter kalenderen!

Vi har netop fået den første byge af 
regn efter en pause på mere end et halvt 
år, — det lyder vist mærkeligt for jer der
hjemme, som næsten ikke har haft en dags 
tørvejr hele sommeren igennem! Jo, vi 
glæder os skam til foråret, som er begyndt 
nu; regnen skyllede ned i spandevis, og 
tordenen buldrede alt imens lynene knitre
de, — sådan som man nu oplever et uvejr 
her i troperne. Træerne begynder nu at 
grønnes og græsset spirer frem, og inden 

længe skal afrikaneren have sin h^kke 
igang, — det er hans primitive markred
skab. Det var forresten morsomt åt se 
nogle afrikanere dagen efter at regnen var 
kommen, for da havde de travlt met! at 
tække deres huse, for i løbet af tørtiden 
var der blevet en del huller'i græstaget, 
og der var mange som havde måtte f Jytte 
fra et hjørne af hytten til et andet fo c at 
finde en tør plet at sove på! Jo, nu skal 
husene gøres i stand, — for som nu vanen 
er hos en afrikaner, så gør man ikke noget 
før man er tvungen til det!

Lad disse få linier være vor julehilsen 
til jer;- vi ønsker alle en velsignet højtid 
i Jesu navn.

Hjertelig hilsen,
jeres udsendinge, 

Jørgen, Elly & Harry Jørgensen.
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Kære kammerater 33.
Samlet til en hyggelig og god aften hos 

Esther Lønborg, sender vi jer alle en kær
lig hilsen.
Marie Johnson. Dagny Hansen. Nina Dalsgaard

Martha Nielsen. Rohde. Grethe Lønborg. 
M. Daugaard. Johanne Bach. Christa Søbye 

Esther.

Vandremappen „Kæden“
sender til elevforeningen 7 kr., som er 

indkommen i bøder.
De venligste hilsner til vinterholdet 

46—47. Jacob Wacherhausen,
Stubkær, Bording.

Haslevkredsen for Vejle og omegn.
Møde afholdes søndag den 30. jan. 1955 

kl. 20 på K.F.U.K. i Vejle.
Hr. forstander Madsen, Grejsdalens 

ungdomsskole, fortæller og viser billeder 
fra Palæstina.

Velkommen alle.
P. k. v.

Mathias Madsen.

Østvendsyssels højskolekreds.
Lørdag den 15. jan. kl. 20 foredrag i 

Hjallerup missionshus ved hr. forstander 
K. Robert Hansen, Fårevejle sygeplejehøj
skole. Emne: Til kirkedag bag jerntæp
pet.

Alle, både ældre og unge, er velkomne 
Kom selv, tag en kammerat med.
Entré og kaffe som sædvanlig.

P. u. V.
Tage Sanden.

Bryllup.
18. december vies i Ejsing kirke frk 

Else Marie Bech til hr. assistent Johs. 
Bruun Sørensen 1953/54.

Hjertelig til lykke.

ELEVFORENINGEN
Vi har modtaget 7200 kr. i kontingent; 

det takker vi for; det er pænt på dette 
tidspunkt. I, der ikke har nået at betale, 
vil nok huske, at det skal være den første 
nytårsregning, I betaler.

Hilsen med energisk inkassatorisk hånd
slag. N. P. P.

H.u.H. kredsen i København
Vi holder julefest på KFUK, Store 

Kannikestræde 19, mandag d. 27. decbr. 
kl. 19,30.
1. Lærer N. P. Pedersen har lovet at tale.

2. Kaffebord.
3. Aargang 1952-53 underholder.

Velkommen alle. Mød talrigt.
P.k. v.

K. Vilh. Jørgensen.

BOGANMELDELSER
Desværre er det vel sent at tale om jule

gaver på dette tidspunkt. Her er ellers en 
række gode idéer i følgende bøger fra O. 
Lohses Forlag, Eftf. Det er de velkendte 
julebøger:
Julegaven. Red. af Edv. Petersen.
Hjemmenes julebog. Red. af. Harald P.

Madsen.
Klokkerne kimer. Red. af N. Bundgaard. 
Jul i havn og på hav. Red. af Ingstrup-

Mikkelsen og F. Eilschou-Holm.
Under Afrikas sol. Red. af Folm. Nielsen. 
De ældres julebog. Red. af T. Biering. 
Børnenes julebog. Red. af Villy Bracher. 
Derude fra. Red. af Erik Petersen.

Og så gav jeg
jer en chance for at blive anmeldere. Se 

igen oktobernumret side 8. Kun en anmel
delse fik jeg, den følger her nedenfor. Jeg 
skulle have haft nogle flere. Kom med 
flere, I skal øve jer, og vi skal have jeres 
mening at vide.

15




