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H.u.H
MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — JAN. 1952

Julen - en golfstrøm a,f kærlighed
I juletiden er der stille på H. u. H. 

Eleverne og de fleste af personalet er 
fløjet af reden, så det føles ærlig talt lidt 
tomt i den store bygning. Men så sker 
det, at gamle elever myldrer ind — ikke 
sådan i egen person, men i form af breve 
og julekort fra alle egne af landet og 
verden. Håndskriften er som regel vel
kendt — hvor siger den forøvrigt meget 
om et menneske — og så får vi i stille, 
hyggelige juletimer at vide, hvad han 
bestiller og hvor hun bor, at den er blevet 
gift med den, og de har fået en søn eller 
en datter, en har kampe og vanskelig
heder og en anden har oplevet en stor 
glæde. Ganske stille bliver „familiebån
dene" knyttet, og stærkere føler vi, at 
„over de fire have er vi alle brødre og 
søstre". Vi tænker ikke alene på vore 
hjemlige „søer": Østersø, Kattegat, 
Skagerak og Vester hav, men også på 
gamle elever og venner hinsides de fire 
store verdenshave.

Hvor gerne vi end ville, må vi allige
vel opgive at sende en personlig hilsen 
som svar til alle. Vi må nøjes med at 

lade tankerne gå op til ham, i hvem vi 
alle er eet. Og så vil vi her i vort blad 
sende en hjertelig hilsen og tak til alle, 
der tænker på os og beder for os og vor 
gerning. Vi mærker det hver dag, og 
hvis 1 lader hænderne synke, er jeg ban
ge for, at det vil gå os som danskerne i 
kampen ved Lyndanisse, når biskop Anders 
Sunesen lod hænderne synke, eller som 
Israel i kampen mod Amalekitterne, 
når Moses lod hænderne synke (2. Mos. 
17,10f). Gid vi må finde sammen og 
støtte hinanden i bønnen, som Aron og 
Hur støttede Moses, så slaget om ung
dommen må vindes af Kristus og hans 
hær. Vi vil sige som Moses: „Herren er 
mit banner! Der er en udrakt hånd fra 
Herrens trone".

En særlig tak sender vi ad denne vej 
til dem, der lod deres kærlige tanker 
blive til et brev eller et kort.

Med tak for året 1951 sender vi jer 
alle vore hjerteligste hilsener med ønsket 
om et velsignet 1952.
Jeres KÄTI og JOHS. MAGELUND 

Mette, Elsa, Carl Gerhard og Rollo.

Statens paødayogisi.o Studiesamling 
København



En ældre herre
Det er nu allerede flere år siden, at 

jeg en aften i Kalundborgtoget, der var 
propoverfyldt, hørte følgende replik: 
„Giv da lidt plads og lad den ældre herre 
komme ind“. Det var en frisk, ung sports
pige med ski og rygsæk og alt tilbehør, 
der talte, og den ældre herre, ja, det var 
mig. Dette gik dog først op for mig, da 
jeg havde spejdet forgæves blandt mine 
medpassagerer på den stormomsuste for
perron, efter den ældre herre.

„Ser man det, man var altså ældre 
herre“. Det var en ganske behagelig si
tuation; der blev gjort plads for en; man 
kom fra kulden ind i den varme vogn, 
hvor der for resten var plads nok til alle 
dem fra forperronen, da den ældre herre 
havde fået den prop af halvt generte, 
halvt egoistiske væsener, der altid samler 
sig ved døren i jernbanevogne, kirker og 
deslige steder, trukket længere ind i vog
nen.

Det var ved nytårstid, det hændte, og 
nu da jeg sidder og holder nytårsskue, 
dukker begivenheden op igen.

En ældre herre. Jovist er man det — 
endnu mere end dengang; det har stadig 
sine behageligheder; „giv plads for den 
ældre herre!“, det kan også have sine 
ubehageligheder, når der bliver jokket på 
en af travle mennesker, der skal skynde 
sig at ødelægge så meget som muligt. Det 
har dog også sin charme; man har glæ
den ved at sinke sådan et menneske en 
lille smule i hans rast- og hensynsløse jag; 
hvem véd, om han ikke kunne tænke en 
eller anden fornuftig tanke under forsin
kelsen; skønt det kan han vel ikke, rast
løse mennesker kan ikke tænke.

Jeg har ikke travlt; derfor kan jeg 

tænke. Dette være sagt med mine sæd
vanlige, velberegnede beskedenhed.

Altså: Giv plads for den ældre herre, 
som har tænkt et par nytårstanker og 
gerne vil glæde samtiden med dem.

Nytår er en gave, ubestrideligt, efter
som ingen af os har kunnet gøre noget 
som helst for at få det; det kommer, cg vi 
tager mod det, nogle mennesker tilsyne
ladende ganske uberørt. Andre hilser det 
velkommen med glæde og begejstring. I 
år vil det ske; det, vi ønsker, og det, vi 
vil; gerne ville de løse alle båndene og få 
det hele pakket ud snarest muligt. Fer de 
er visse på, ja, véd ligefrem, at i denne 
gavepakke der er det, der gør livet vterd 
at leve; men de kan ikke, disse herlige 
optimister. De må ligesom vi andre, der 
somme tider ryster lidt på hånden ved 
det, nøjes med at løse en knude ad gan
gen — en dag ad gangen får vi at se, 
hvad der er i nytårsgaven.

Det er godt, der er optimister, der 
tror, foråret er her, så snart den første 
erantis stikker hovedet op af jorden. Det 
er dem, der synger:

„De gamle, de kloge må le, le, le, 
thi vi ere ej forstandige som de ... 
men hvem skulle sjunge 
om våren, den unge, 
om vi vare kloge som de“.

Det er vel mest de unge, der synger 
sådan. Hele det brus af forventningens 
glæde, der lever i deres sjæle, må have 
luft, og det er godt, der er så meget af 
det, at de har råd til og må synge det ud.

Der er nok til at synge — eller nej, 
synge kan man vel ikke kalde det, men så 
jamre: det er nat, det er nat, nat med 
det hele, og der bliver aldrig noget ved 
det mere.

Men som sagt: Der er nogle, der rystet 
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lidt på hånden nu og da, når de skal løse 
dagens eller dagenes ny knude. De vil 
gerne tro og vente det bedste; men erfa
ringen, denne alvorlige og somme tider så 
strenge læremester, har vist dem, at der 
kan være både dybe og lange skygger i 
billederne, der rulles op, at et eller andet 
afsindigt eller klogt, men ondt menneske 
kan tænde den brand, der svider nåde
løst alt det bort, som vi har kært.

Hvad nu med 1952?
Småkrigene, som er i gang, kan brede 

sig med uhyggelig hast; nye og større kan 
bryde ud som følge af, at man gør alt for 
at sikre freden — en eller anden kan gå 
hen og tabe sin fredsfakkel i krudttønden, 
og hvad så?

Så går de unge mænd, der drømte om 
at bygge nye hjem, ja, så går de ud og 
ødelægger andres hjem, andre kommer og 
ødelægger deres, og ødelæggelse, død og 
undergang følger i deres spor.

Skal det blive 1952?
„Åh, nej“, siger du, „det må ikke ske“.

Nej, du har ret, det må ikke ske, men 
så må også du gøre, hvad du kan, for at 
det ikke skal ske.

Eller måske lyser fred over lande, der 
sker ingen af de synligt frygtelige ulyk
ker; men det sker, som er værre. Der går 
mennesker ud og sår, sår en sæd, der kvæ
ler den gode sæd, tænder ild, der svider 
renhed, tillid, tro bort af menneskesindet, 
og lader det tilbage som en ørken. Så kan 
folket leve og dog være dødt. Frygtelige 
skæbne for et folk.

„Åh, nej, det må ikke ske“, siger du.
Nuvel, gør hvad du kan, for at det ikke 

sker. Og her er det, der er brug for dem, 
der hilser året velkommen med glæde, 
med begejstring, med tro.

Om livet synger Hostrup:

„Vi tror, at han, som os det gav, 
har altid godt i sinde“.

Så er der mening i tilværelsen, så kan 
det nytte at tage fat på alt det, der ligger 
for, de mange opgaver, livet rummer. En 
med en plov, en med en bog, en i en 
redaktørstol, en med en posttaske på 
cyklestyret. Find dig selv, find livets me
ning og øv al dets værk i tillid til, at „han 
som os det gav, har altid godt i sinde“.

Det giver knubs nu og da, barkede næ
ver, fortænkte hjerner; men syng så vi
dere med digteren:

Vi la’r os ej af dagens ve 
vort gode håb betage, 
og aldrig fristes til at se 
på livet som en plage.

Dagen kan have sin ve’. For mange 
kan det være svært nok, men alligevel. 
Prøv at sige nej til håbløshed og klynkeri, 
og tag med muntert sind din tørn. Var 
det for dristigt at sige muntret. Ja, ja, det 
kan knibe nu og da. Så vær i hvert fald 
taknemlig, at du dog kan være med til 
noget af det, der skal passes.

1952. Lysår — mørkeår.
Lyssyn — mørkesyn.
Prøv nu med det første, det andet kan 

du altid nå.

Også dette år har brug for dem, der 
kan se det gode og i taknemlighed over 
det går hen og arbejder med det og sår 
mere af det. N. P. P.
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Tiden omkring jul og nytår
var som altid meget festlig. Advents

søndagene var igen en oplevelse, som en 
hel del gamle elever kom og delte med os.

Af særlige begivenheder skal nævnes 
sekretær Krabbes foredrag om: „Boligen 
og mennesket“. Han gav os et levende 
indtryk af menneskelige og kristelige pro
blemer i Vesterbros sidegader, et foredrag, 
der sent vil blive glemt. Mødet var sam
men med L.Y.M. fra Haslev, som dr. 
Gøtzsche leder. Mandag den 10. holdt 
sekretær cand, polit. Arne Jørgensen fra 
Mellemfolkeligt Samvirke foredrag om 
emnet „Kontakt med Europa“. Onsdag 
den 12. talte sekretær Seligmann og viste 
film fra den nye Israels stat. — Vor unge, 
svenske højskolelærer, Per Jansson, som 
er medarbejder ved svenskundervisningen, 
har holdt foredrag om sit hjemland.

Den 19. begyndte julefesterne. Som 
sædvanlig lagde spejderne for med jule- 
tropmøde, hvor dr. phil. Dan Laursen 
talte, og den 21. fejrede vi julefest med 
dr. Gøtzsche som taler, juleoptrin, som i 
år instrueredes af Axel Nielsen, festlig 
underholdning ved eleverne, sangkor og 
høj stemning over hele linien. Sent vil vi 
glemme Birgit Borup-Nielsens fremstil
ling af en typisk Storm P.-skikkelse.

Samme aften kørte de fleste af eleverne 
i biler til landets forskellige egne, og næste 
morgen fløj resten af reden.

Som punktum for det gamle år fejrede 
vi nytår med de hjemmeværende lærer
familier og staben. Det blev en fornøjelig 
aften, som sluttede med, at vi skød det 
nye år ind, så det bragede i skolegården, 
hvorefter vi gik i kirke til en smuk nyt
årsgudstjeneste.

Den 4. januar vendte eleverne tilbage 

veloplagte og forfriskede af ferien, og vi 
er godt i gang igen.

Vi ønsker alle gamle elever et velsignet 
nytår, og takker fordi De tænker på os 
og følger vort arbejde.

Käti og Johs. M.

Frands Petersen 60 år.
En af vor skoles bestyrelsesmedlemmer 

og trofaste venner gennem mange år, 
bestyrer Frands Petersen, fyldte den 13. 
januar 60 år. I tider, hvor det kneb for 
skolen, var F. P. blandt dem, der lagde 
skulder til, ligesom han altid var god at 
gæste, når det drejede sig om råd i prak
tiske ting. Også i dåd var han rede, når 
det drejede sig om et eller andet arb d'. 
der skulle gøres. Fra skolen skal der lyde 
et hjerteligt til lykke og ønsket om (luds 
velsignelse over festdagen og de kommen
de dage. Johs. M.

KFUK spejdernes landslejr

på Eskildstrup
8.—17. juli

Sommerens største oplevelse for Ha så ” 
og omegn bliver sikkert den store lands - 
lejr på Eskildstrup, hvor flere tusinde 
spejderpiger stævner sammen til festlige 
dage. Forpagter Krarup, næstformanc 
for H. u. H.s bestyrelse, og frue, ha) 
gæstfrit stillet en pragtfuld lejrplads, saml 
gårdens mange bygninger til rådighed. 
Lejrpladsen er ideel: en stor åben mark 
i læ af skov mod nord, øst og vest, og 
midt på lejrpladsen en ældgammel, m. n 
meget velholdt stendysse.

Da der kun er ca. 10 km fra Haslev til 
Eskildstrup, vil der naturligvis bliv: 
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levende forbindelse mellem lejren og spej
derhøjskolen, ligesom de af spejderhøjsko
lens elever, der ønsker at deltage i eller 
være medarbejder ved lejren, kan få lej
lighed til dette.

Landslejren vil sikkert blive et stort 
minde for sommerholdet 1952. Vi beder 
gamle elever gøre alle spejdere over 18 
år (eller som fylder 18 år inden 1. oktbr.) 
opmærksomme på dette og arbejde for at:

Alle spejdere, der kan få 
fri, tager på spejderhøjskole 
sommeren 195 2.

Der gives op til 685 kr. i amtsundstøt- 
telse. Praktisk talt alle kan opnå under
støttelse, så ingen behøver at holde sig til
bage af økonomiske grunde.

Johs. Magelund.

Sommerskolen 1952
Der er meget, der kan få det til at se 

sort ud for højskolen. Pengeknapheden, de 
mange indkaldelser og den forlængede 
tjenestetid i hæren, sygeplejeskolerne, som 
vil tage mange af de elever, der før kom 
her. (Vi har hidtil på hvert hold haft et 
særhold på 10—12 stk., der havde kemi, 
fysik og anatomi o. lign., fordi de ville 
være sygeplejersker). Og der kunne næv
nes mange flere hindringer og vanskelig
heder.

Alligevel — trods alt — tror vi, at vi 
kan få det sædvanlige antal på vor som
merskole, hvis I hjælper os. Der er ung
dom nok, som trænger til at blive „nyttig 
til tjenesten“, og vi kan nå den gennem 
de gamle elever. Det jordiske forgår eller 
kan hurtigt mistes, de åndelige værdier og 
det vi har fået af Guds riges rigdomme, 
kan vi ikke miste, hverken gennem en 
eventuel krig, ved flygtningekår eller død: 
det får vi med os. Lad os derfor kæmpe 

for at give ungdommen det, som bliver. 
Tak for Deres medarbejde.

Jeg tilføjer, at der i år gives store amts
tilskud, op til 685 kr. til 5 mdr., og prak
tisk talt alle kan få amtstilskud.

Johs. M.

Repetitionskursus
for gymnastikledere

„Så bringer vi sporten!“
Vi kan glæde jer med, at der i år bliver 

afholdt et repetitionskursus i gymnastik 
på Den udvidede Højskole.

De mange delingsførere, der har fået 
en uddannelse her, og som sikkert har 
ledet gymnastik i adskillige år, kunne nok 
trænge til nye idéer og impulser. Det gør 
enhver gymnastikledcr iøvrigt. For det er 
nu sådan med gymnastikken, at den altid 
er i udvikling, og det gælder for os om 
at følge med, lære nyt og finde det ægte 
og værdifulde i de nye øvelser, der stadig 
kommer frem. Vi vil netop på et sådant 
repetitionskursus hjælpe jer til at få ny’ 
inspiration, arbejdsglæde og dygtighed.
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Det er første gang, der bliver arrange
ret sådan et kursus her. Det vil blive af
holdt i dagene mellem de to højskolers 
elevstævner fra 7.—11. juli. Deltagerne i 
kurset kan således være med i elevstævnet, 
som plejer at være en festlig oplevelse for 
alle gamle elever.

Det er vort store håb, at vi kan få 
besøg af en af vore kendte gymnastik
pædagoger, vi tænker på Jørgine Abild- 
gård, Snoghøj Gymnastikhøjskole, men 
herom vil vi skrive senere.

Prisen er endnu ikke fastlagt, men vil 
antagelig blive omkring 50 kr. Indmel
delse bedes sendt snarest og senest 1. juni 
til undertegnede.

Vi håber rigtig mange vil tage imod 
indbydelsen og ikke lade chancen gå fra 
sig. Der vil blive rig lejlighed til at dyg
tiggøre sig til arbejdet samt hente for
nyelse, så De kan imødese vinterens ar
bejde med nye kræfter og friskt mod. 
Velkommen til 5 dages arbejde og fest.

Venlig hilsen
Nina Swartz.

Haslevkredsen i Kbhvn. (H.u.H.)

har møde på K.F.U.K., St. Kannike
stræde, 1. februar kl. 20.

Sekretær Johnsen taler.
Derefter generalforsamling.

Dagsorden:
1. Beretning om årets møder.
2. Regnskabet fremlægges.
3. Bcstyrelsesvalg.
4. Eventuelt.
Velkommen alle.

P. k. V.
Emma Augustinus.

1935—36.
Vandremappen „De seks“ sende - seks 

kr. til elevforeningen og samtidig en hjer
telig hilsen til skolen og gamle kammera
ter.
Herdis Hessellund, f. Enge bjerg, Oda 
Pedersen, Ella Meldgaard, f. Møller, 

Karen Haugaard, f. Bagger, Thea Lund- 
gaard, f. Jensen, Ellen Pedersen

Hjertelig tak
for de mange, venlige julehilsner. De 

bedste ønsker for alle bladets læsere om 
et godt og lykkeligt nytår.

Theodor Pagh Petersen.

Også vi
takker for hilsener til jul og ønsker her

med alle gamle elever et godt og velsignet 
nytår.

Hjertelig hilsen
Benth, Ellen og N. P. Pedersen.

Og husk så
at få sendt kontingentet. Det ville være 

forbavsende rart, om den sag kunne være 
i orden inden 1. februar. Kontobetegnelse 
er Haslev udv. Højskoles elevforening. 
Konto-nr. 7111. Kontingent 5 kr.

Det er dig, denne hilsen gæl
der.

43—44. „Farvel, farvel .
sang han så ofte på sin vandring ad gan
gen forbi café „Den røde næse“, hvilket 
forledte en mavesur herre til spydigt at 
bemærke i „Slibestenen“: „Hvad nytter 
det, at Hessel Andersen går og synger 
farvel, han rejser jo ikke alligevel”.

Nu har han langt om længe taget sig 
sammen til at rejse, stikker af til Canada 
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i januar og sender en hilsen på falderebet 
til alle de beflippede og forstokkede.

Samtidig vil jeg også gerne have efter
lyst den ene mappe af „Ringen“ 43—44, 
som er gået under jorden et sted mellem 
G. og L. Personer, hvis efternavn begyn
der med disse eller mellemliggende bog
staver (eller tidligere har gjort det), bør 
ransage deres gemmer, om der skulle 
dølge sig resterne af en vandremappe. 
Finder een af dem en sådan, kan abso
lution for den frygtelige brøde kun erhol
des ved omgående at sende mappen til 
undertegnede.

Hjertelig hilsen
K.+K.-j-K.+Karl Frost.

Z 944—45.

Samlede hos Karen Sindal før hendes 
udrejse til Santalmissionens arbejdsmark 
i Indien, sender vi kammeraterne en 
hjertelig hilsen.
Soffy og Johs. Kirkegaard. Margrethe og 
Niels Dam Nielsen. Karen Sindal. Gerda 
Pedersen. Anna Klokmose. Edith Bonde 
Nielsen. Erna Lindberg Møller. Karen

Juhl. Harald Dollerup Nielsen.

Gymnastiksalsfond.
Indestaaende pr. Va 1951 ... 22.266,33
17h Hvass Petersen ........... 50,00
23A Johs. Jespersen ........... 5,00
»/s X ................................... 15,00
9/b Vandremappe ............ 7,50
x/t Indg. v. elevmøde ......  141,45

Ruth Andersen ............ 10,00
„ Ing. for kort ............... 10,00

22/ø Indg. fra tidl. garant
kreds .....................  695,00

3% Renter .......................... 268,21
„ Agnes Bangsborg ........ 5,00
,, Sommerholdet 1951 .... 82,00

7/li Indg. for kort .............. 3,75
30/u „ „ ,, ............... 6,00

4/i2 Vandremappe v. Helene 
og Arne Nyrup ... 55,00

--------- 1.353,91

23.620,24

som indestar på sparekassebog E 395 og 
bankbog C 2383. ■—- Stor tak for alle ga
ver!

Var det ikke en idé at sende en nytårs
gave til gymnastiksalsfonden?

Vi må snart have den gymnastiksal!

Bryllupper.
16. februar vies i Herøya pr. Porsgrum, 

Norge, frk. Berbel Thøle, s. 49 -|- v. 41—• 
50, til hr. Jørgen Langen. Fremtidige adr. 
bliver Simonsensvej 6, Trondhjem.

Vielsen foretages af fortsander Mage
lund, H. u. H.

23. februar vies i Vejstrup kirke pr. 
Sjølund frk. Annemaria Lauritzen, s. 49, 
Sønderborg, til hr. bestyrer Erik Bæ ren
holdt, soldaterhjemmet, Karup (v. 49-50).

Nytårsdag viedes i Fjerritslev kirke 
lærerinde frk. Gerda Buchwald, Gentofte, 
til hr. stud. teol. Knud Tage Andersen, 
Tølløsevej 85, Brønshøj (v. 46—47).

Hjertelig til lykke.

Kolding højskolekreds
har møde på K.F.U.M., Østergade 17. 

Forstander Edv. Jensen, Børkop, taler; 
emne: Kan der drives højskole på et indre 
missions livssyn. P. u. v.

Tage Sanden.

Forstander Magelunds,
lærerne på skolen, samt alle vore H. u. 

H.-kammerater, ønskes et godt og velsig
net nytår af H. u. H.erne i første klasse 
på Nr. Nissum Sem.
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Carl Peter Østerby (49—50), Agnethe 
Bach Nielsen (48—49), Stinne Olivarius 

(48), Annalise Olander (50), 
Adda Riis (49).

1937.
Minderøsten har indsendt 20 kr. til 

elevforeningen. »Huspistolen« (s. 46) 
har indsendt kr. 15. 1927. Kædens Livs
tegn kr. 17,75.

Hjertelig tak.

En vellykket slankekur

Haslevkredsen i Århus
har sammenkomst onsdag den 6. febr, 
kl. 20 på KFUM, Klostergade. Under
holdning af diakonelever (tidligere Has
levelever). — Mød op i det nye år!

Velkommen.
Thyra Nielsen.

Tak
for venlige hilsener til os i Bredgade 
151 ved juletid. Vi sender genhilsen.

Birgit, Marta og Axel Nielsen.

Finlandsturen
25. juli til 6. august tegner til al blive 
en succes. Der er anmeldt over 10 del
tagere allerede. Skriv efter oplysninger. 

Axel Nielsen.

Småting
Sandheden er een. Sandhederne mange.

Når sandhed og løgn mødes, har løg
nen tabt. Det har fædrene lært os. Der
for passer vi til tider godt på, at mø
det ikke kommer i stand.

»Jeg er for dum«, siger mange menne
sker, og de mener det.
Årsagen til denne talemåde er, at de 
forveksler viden med klogskab. Man 
kan være meget vidende og kæm pedum. 
Man kan også være lidet vidende, men 
meget klog.

Udgivet af elevforeningen.
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, Tlf. 596. 

Torkildsens bogtrykkeri v/ H. Nielsen, Haslev.


