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Studiesamling
Frederiksberg Alle 22 V

Tb foldet
MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — MAJ 1952

St moderne drabet
men uden forvirring'

Små glimt fra en dag på 
Haslev udvidede Højskole, 
hvor repræsentanter fra at
ten nationer har været sam
let til en økumenisk ung
domskonference for at drøf
te mulighederne for ung
domsarbejdet.

Det ser så festligt ud allerede på afstand — 
den store røde skolebygning med det første 
friske forårsgrønt omkring, den høje flagstang, 
hvorfra mange nationers flag vajer side om side 
og de mange små samtalende grupper, der står 
rundt omkring på trapper og gange------- der 
ser ud til at foregå noget.

„Il faut que je m’en aille“ ... Oh yes go 
ahead“ ... „Auf Wiedersehen“. — Det svirrer 
om ørerne på mig — en sand babelsk forvirring 
af sprog, men alle forstår hinanden, om man så 
en gang imellem skal tage både hænder og fød
der i brug. Meningen er god nok!

På gangen promenerer nogle anglikanske 
præster i deres sorte jakkesæt og den karakteri
stiske bagvendte flip. Midt i klyngen får jeg øje 
på en lille mørk østerlænding — inder viser han 
sig at være. Han fortæller et eller andet mor
somt, der får latteren til at rulle i den stille 
gang. Jeg bliver præsenteret for ham, — Rev. 
Basil Manuel fra Indien, — og da han hører, 
jeg er journalist, ler han henrykt og ser dril
lende på de engelske præster. Det er glimrende 
— så skal jeg fortælle dem alt om englænderne 
i Indien. Det bli’r en sensation!!

INDIEN ER TUSIND ÅR
BAGEFTER

Men da vi lidt efter er alene, bliver han al
vorlig og fortæller om sit land og de kæmpe
mæssige problemer, der vælter sig ind over det.

—• Alting er så nyt dernede, og ingen har 
endnu rigtig forstand på at administrere det ny
erhvervede land. Mange forhold virker for euro
pæere håbløst forældede ... vi har ubegribelig 
fattigdom og svimlende rigdom side om side, 
mennesker dør på gaden, og samtidig er alt så 
korrumperet, at man med penge kan opnå så 
godt som alt.

Den kristne kirke har ikke megen indflydelse 
dernede ... ja, den udgør faktisk kun 2 pet, af 
hele befolkningen ...

En klokke ringer ... en af de rigtige skole
klokker, der kalder til time, og overalt på gange 
og trapper dukker de nu frem med blokke og 
blyanter for at begive sig til eftermiddagens 
rundbordskonference.

Den kommunistiske udfordring.
Den første taler er allerede begyndt, da jeg 

lister ind og finder en plads på en af de lange 
bænkerækker. Det er dr. Harald Poelschau, en 
arbejderpræst fra Berlin, der giver et indtryk 
af den marxistiske lære og den fare, den repræ
senterer for kristendommen.

Statens oasdagogiska Studiesamling 
KøoOnhavn



En repræsentant for hver af de 18 nationer

Efter ham kommer chefen for europarådets 
skole i Bruxelles, professor Hans Brugsman på 
talerstolen. Han begynder sin tale på engelsk, 
slår derefter over i tysk og giver til sidst det 
samme på fejlfrit fransk. En sprogpræstation, 
man ikke har hørt mage til, og så er profes
soren oven i købet hollænder!

Han advarer mod at lade sig berolige af kom
munisternes tilsyneladende tilbagegang ved val
gene. Der er intet forhold mellem de politiske 
valgtal og den åndelige betydning, kommunismen 
har i dag.

Hvad er det da, der betinger denne grobund 
for kommunistisk agitation i alle Europas 
lande ? Der er to faktorer, der spiller ind her. 
Først den sociale krise ... fattigdom, bolignød 
og overbefolkning. Kommunismen kommer med 
et øjeblikkeligt svar på disse materielle proble
mer og lover de besiddelsesløse ikke blot lidt, 
men det hele!

Dernæst har vi i den gamle verden både 
blandt unge og gamle en slags åndeligt vacuum, 
hvis jeg kan udtrykke mig sådan. I tusindvis af 
mennesker kan ikke finde svar på de store, al
mengyldige spørgsmål: Hvorfor er jeg her på 

jorden, hvad er min mission, og hvad er menin
gen med denne lille tilfældige stump liv, vi hai 
fået udleveret. De søger fortvivlet efter et fast 
holdepunkt i al denne tvivl, og mange finder 
det så i kommunismen, der i sin opbygning min
der om en religion, med Stalin som både kejser; 
og pave.

Vi skal ikke redde den gamle verden.
Den åndelige nihilisme, der er blevet karak

teristisk for efterkrigstidens Europa, kan meget 
vel blive dødsstødet til den gamle verden, men 
vi må ikke tro, at kommunismen er antithesen 
til det nuværende samfund, den er kun konklu
sionen af det. Derfor kan vi heller ikke være 
interesserede i at frelse den gamle verden, men 
kun i at redde de positive idéer ud af den.

Antikommunismen farligere end 
kommunismen.

„Det største problem, vi står overfor i dag, er 
ikke kommunismen, men den klerikale og reak
tionære antikommunisme, der udarter sig i en 
militaristisk Amerikabetagelse“, sagde den fran
ske protestantiske præst og forfatter Roland de

2



En ægypter (Miss Bassili) fra KFUKs 
verdenskontor i Geneve 

og en inder (Basil Manuel) 
drøfter problemerne

Pury. Jeg har set det indenfor de katolske præ
ster i Polen, hvor en fløj — de såkaldte „røde 
præster“ repræsenterede de kommunistiske, 
mens de „sorte præster“ var udtryk for den 
mørkeste katolicisme og intolerance.

*
Foredraget slutter, og deltagerne deles ud i 

små diskussionsgrupper, hver med en leder, og 
så kommer de personlige indtryk frem, og de
batten går og sommetider i rivende tempo, så 
de stakkels tolke slår sludder med tungen for at 
følge med. Inden klokken slår otte, og det er 
middag, får nogle unge præster tid til et kap
løb rundt om græsplænen. Her holder man ikke 
på formerne ...

„Er her ikke dejligt!!“ siger den ungé fran
ske sygeplejerske Mlle. Noyer fra Dunkerque, 
„det er en oplevelse for livet. — Selv om den 
danske mad er det mærkeligste, jeg har fået — 
i hvert fald særpræget.

Jeg er sygeplejerske i et protestantisk barak
hospital midt i et katolsk arbejderdistrikt. Vi 
missionerer aldrig, taler aldrig om vores tro, 

men ofte hænder det, at nogen kommer og 
spørger os, om vi ikke vil fortælle dem lidt om 
protestantismen ... det er ikke den slags mis
sion, der giver de hurtige resultater og flotte 
kurver, men jeg tror, det er den rigtige“.

— Hvordan kan en ung pige frivilligt tage 
ud og bo i en træbarak ved Frankrigs nordkyst, 
når hun som De stammer fra det vidunderlige, 
solbeskinnede Sydfrankrig?

— Jeg kunne ikke tænke mig noget andet, ler 
hun, men så lister alvoren sig ind i hendes øjne, 
og hun siger: — Jeg arbejder med mennesker 
hver dag — og mon man kan få et større ar
bejde eller noget mere spændende?

Selv i vore dages forfladigede Europa findes 
der altså idealister som den lille, mørke franske 
kvinde, der elsker at have med mennesker at 
gøre ...

Katolikkerne vil ikke.
Jeg har studeret den store liste over alle de 

tilstedeværende, hvor navn, adresse og religion 
er opført, og jeg har fundet repræsentanter for 
alle kirkelige retninger — undtagen fra den 
katolske kirke. Her er calvinister, protestanter, 
Church af England, Frelsens Hær, baptister og 
methodister, men ingen katolikker.

Indien og Danmark har også adskilligt at drøfte
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Spejderhytten (der jo er bygget i Schweizerstil) med den schweiziske delegation 
plus enkelte andre foran. Den skaldede mand med brillerne er forfatteren Rolland de Pury, 

hvis bog, »Dagbog fra min fangecelle«, er oversat til dansk — 
en ejendommelig modsætning til Peter Moens dagbog.

— Hvordan kan det være ? spørger jeg lede
ren, den svenske præst i Genéve, Bengt Thure 
Molander.

— Katolikkerne vil ikke. De deltager så godt 
som aldrig i de økumeniske møder, og kommer 
der endelig katolikker til stede, er det aldrig 
lægmænd, men højt uddannede teologer, der 
især er dygtige til disput.

— Hej, Bassili!! Han råber efter en lille krøl
let ægyptisk skønhed, der iler af sted på høje 
hæle og med en masse papirer under armen. — 
Tag den unge dame med ned til middag ...

Hvordan spiser man dansk mad?
— Do you speak English? Rev. Ruseil Ache

son fra Bristol griber fat i mig.
— Vi trænger til en, der kan forklare os, 

hvordan man skal spise den danske mad og 
hvad for en plan, man skal gå frem efter.

Plan!! Jeg véd ikke, om De har været ude for 
at skulle forklare planen i et almindeligt dansk 
aftensbord -— men det er faktisk slet ikke let 

og ikke sådan på stående fod at give anvisning 
på.

— Can I take it with this? spørger en eng
lænder og foreslår at komme frugtsalat på sine 
brasekartofler.

Jeg måtte tilstå, at jeg hellere ville være for
søget foruden.

— Sådan? — smiler inderen tappert og for
tærer sin ostemad med reven gulerod på.

Der er mange ting, der er svære, men sam
menholdet er der og et spirende kammeratskab.

„Jeg skal ud med Bassili i aften“, siger en af 
englænderne og ler til den lille ægypterpige 
„for at udjævne de engelsk-ægyptiske proble
mer“.

Sagt som en vittighed, men med dybere p< : 
spektiv, for ved disse internationale kursus ska
bes den forståelse og det venskab, der forhå
bentlig en gang vil umuliggøre problemer i del 
hele taget.

Kom og syng kinesisk.
— Kom nu alle sammen og syng kinesisk, 
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råber en af tyskerne fra den anden ende af sa
len. Kinesisk!! Mon ikke det er at drive det 
kosmopoltiske lidt for vidt? Men jeg følger med 
ind til klaveret, hvor jeg får en engelsk hymn- 
book udleveret. Det er en gammel buddhistisk 
salme, der er oversat til engelsk, og snart lyder 
den flerstemmige korsang ud gennem de åbent
stående vinduer og forsvinder i den danske for
års-aften, hvor hundeglam og lokomotivstøj hø
res i det fjerne.

Båret af mange unge stemmer stiger sangen 
til et mægtigt crescendo »Nimm mein Hand« — 
de slår over i en tysk sang og vender et øjeblik 
efter tilbage til det engelske med „Heavenly 
sunshine“.

Salen er propfuld af folk, og alle synger de; 
høje, klare pigestemmer, smukke tenorer og bas
ser og ubestemmelige brummere og nynnere i 
baggrunden, men de synger alle på livet løs 
revet med af denne varmende følelse af sam
hørighed og fællesskab.

Løfte for fremtiden.
Efter at franskmanden Roland de Pury igen 

har talt, dennegang om et besøg i Polen, samles 
man om thebordet for at sludre med talerne og

En schweizer og en østriger får en snak 
i Spejderhytten

lederne. Skolens forstander, pastor Johs. Mage
lund, står omringet af en samling unge tyskere. 
Jeg kan ikke høre, hvad de siger, men det ser 
hyggeligt ud.

Så pludseligt og ubegribeligt hurtigt er klok
ken blevet togtid, og jeg må styrte af sted med 
wienerbrødet langt ud af halsen og en masse 
„På gensyn“ efter mig.

Det sidste, jeg horer i den stille nat, er san
gen fra skolens lille kapel, hvor de mange natio
ner holder aftenandagt.

Det lyder som et løfte ... et løfte om, at det 
engang måtte gå op for os mennesker, at vi er 
ens, tænker ens og føler ens, hvadenten vi er 
hvide eller farvede, og om vi taler det ene eller 
det andet sprog. Lindgren.

Lærerstaben
har to nye navne, lærerinde i kjolesy

ning og håndarbejde frk. Grethe Hansen 
og cand. teol. Chr. Andersen, elev vinte
ren 1944—45. Vi byder dem begge hjer
teligt velkommen og håber på et godt 
samarbejde.

Kristi himmelf artdag
tager hele sommerholdet på udflugt til 

Nordsjælland. Koret synger og forstander 
Magelund taler sammen med general
sekretær Orla Møller ved 3. kreds’ store 
møde i Hillerød.

Københavns kredsforbund.
K.F.U.M. og K. besøger skolen søndag 

den 25. maj. Gamle elever fra Køben
havn og omegn er velkommen til at del
tage i turen.

Nordisk højskoleuge.
I dagene 8.—12. juli arrangerer for

eningen Nordens Haslevafdeling i sam
arbejde med skolen en nordisk højskole- 
uge. Blandt talerne skal nævnes C. Bar
tholdy, Jørgen Bukdahl, fru Margrethe 
Christiansen, Jørgine Abildgård, Snoghøj, 
redaktør Nørrelykke Christensen, rektor 
Kæstel, forstander Brondbjerg samt sko
lens lærere m. fl. Der er allerede indmeldt 
20 deltagere fra de nordiske lande og Syd
slesvig, men der er endnu plads til nogle 
deltagere. Skriv efter program. Pris 50 kr.

Johs. M.
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Christian Bærentzen

Skønt mange af os vidste, at det ville 
komme, kom dødsbudskabet alligevel 
som en overraskelse. Lørdag den 10. 
maj er pastor Bærentzen gået hjem, kun 
31 år gammel.

Christian Bærentzen var oprindelig 
bankassistent, men begyndte alligevel at 
studere teologi. I februar 1949 kom 
han med pastoralseminariet på dettes 
sædvanlige 2-dages besøg på H.u.H.

Under dette fik han lyst til at blive 
højskolelærer, og jeg lagde mærke til 
hans usædvanlige evner. Han blev imid
lertid først hjælpepræst ved Eliaskirken 
og senere konstitueret sognepræst i Vejby- 
Tibirke sogne i Nordsjælland. Men da 
der den 1. november 1950 bleven plads 
ledig for en lærer ved vor skole, blev 
han knyttet hertil. I juli måned 1951 
førte han stud. mag. Vibeke Harder ind 
på skolen som sin hustru, og hun faldt 

godt til og vandt alles hjerter. Det var 
især dansk- og litteraturundervisningen, 
som også var Vibekes hovedfag, Bærent
zen gik op i, men også i de andre fag 
ydede han det fortræffelige, så alle re
spekterede ham for hans dygtighed 
Skønt han varen typisk akademikertype, 
havde han alligevel forståelse af, hvad 
højskole er, og med sin skarpe kritiske 
sans, der var forenet med en vid hot: 
sont havde han noget at sige til de 
mange, der gerne vil hygge sig indenfor 
de snævre rammer. Hans interesse fol
det økumeniske arbejde (han var med
lem af de økumeniske ungdomsudvalg), 
gjorde ham også ypperlig egnet til at 
være noget for de mange udlændinge, 
der kommer på studieophold på vor 
skole. Endelig skal nævnes, at han var 
FDFer og derfor ivrig for den leder
uddannelse, vor skole gerne vil give fø
rerne indenfor det uniformerede ung
domsarbejde.

Det blev ikke længe, Bærentzen kom 
til at virke inden for højskolen, men de 
treelevhold, han har haft, og vi,hans med
arbejdere, vil huske ham og prøve på 
at være trofaste overfor Vibeke, der i 
så ung en alder er blevet prøvet så 
hårdt.

Johs. Magelund.

1. —2. pinsedag: Udflugt til Københavr 
og Sverrig.

4. juni taler forstanderen ved landsmødet 
på Nyborg strand.

5. juni (grundlovsdag) taler forstande ren 
ved grundlovsmøde i Tørring om efter
middagen og i Ikast om aftenen.

En kedelig trykfejl havde i sidste nr. ind
sneget sig i vort lille mindeord om 
pastor Olaf Jessen, hvis navn var blevet 
til O 1 o f. Vi undskylder og beklager 
denne fejl.
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Finlandsturen.
Der er udsendt program til de interes

serede, og antagelig er turen overtegnet, 
når disse linier læses. Jeg havde i april en 
3—4 ugers rejse i det skønne land, og der 
venter deltagerne en virkelig oplevelse, vil 
jeg love! Til de skuffede, som ikke nåede 
at komme med, kan jeg sige: Prøv et 
andet år! Der bliver trængsel på sine ste
der i Finland i år! Axel Nielsen.
Hilsen fra Finland.

Samlade till ett miniatyr „stevne“ i Ny- 
karleby, Finland, sammen med vår av
hållne lärare Axel Nielsen, sänder vi vora 
hjärtligaste hälsningar till lärare och kam
rater.

Agnes Backlund (1948), Gunvor 
Kjellman (1948—49, Gøran Sabel (1949 

— 50), Gertrud Siorbacka (1951).
På rejsen var jeg også sammen med 

Rigmor Holm og Märta Bjørkgrcn på 
Lärkkulla-stiftelsen og talte med Anna 
Sandel (1950) i telefon. Fra disse tre skal 
jeg også bringe en hilsen til kammerater.

Ax. N.
Gøran Sabel

sender hilsen til kammeraterne og siger: 
„Kommer I til olympiaden i Helsingfors, 
så husk at besøge mig. Skriv forud, I er 
velkomne, og jeg kan være jer behjælpe
lige med eventuelle rejseplaner for ture i 
Finland.

Adr. er: Gøran Sabel, Runsor, Vasa, 
Finland.
Jubilæumsholdene

til elevmødet i år 5.-6. juli er:
5 år ... vinter 46—47 sommer .. . 47

10 „ 55 41—4-2 55 42
15 „ 55 36—37 55 37
20 „ 55 31—32 55 32
25' „ >5 26—27 55 27
30 „ 55 21—22 55 22
35 „ 55 16—17 55 17

Sæt jer i forbindelse med hinanden, 
kom mange, hjertelig velkommen alle.

Fik du
et gult kort, og det var uretfærdigt, så 

undskyld. Var det retfærdigt, så skynd 
dig at betale, ellers kommer der opkræv
ning.

Nogle har sendt mig kvitteringer på 
beløb, der var betalt i foråret 1951. Disse 
gælder ikke, de var for året før. Kun kvit
tering på belob, der er betalt, efter ac 
augustbladet 51 kom ud, har gyldighed.

Dem har jeg også fået nogle stykker al. 
Det kan være min skyld; det kan også 
være det gale kontonr., vi havde fået ud
sendt. der har forårsaget det.

Bryllup.
Den 9. maj viedes i Zionskirken i Es

bjerg frk. Inga Høj Sørensen, Svendsgade 
75, Esbjerg (v. 50—51) til hr. fisker Er
hard Riis, Esbjerg. Hjertelig til lykke.

Haslevkredsen i København
(H. u. H) har møde på K.F.U.K., St. 

Kannikestræde 19, den 3. juni kl. 20.
Højskolelærer \xel Nielsen har lovet 

at tale.
Emne: „Indtryk fra en rejse i Finland“, 
Velkommen alle.

P. k. V.
Emma Augustinus.

APRIL
er rengøringens og stævnernes måned 

på FI. u. H. De to ting kan synes at stå 
lidt på tværs for hinanden, men med god 
vilje kan det dog klares helt fint.

I år har det været i topklasse med 
stævner. Skærtorsdag og langfredag havde 
vi, som så ofte før, K. F. U. M.-spejderne 
som gæster, og begge dage samt dagen 
derpå Sorø Amts Gymnastik- og Idræts-
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foreninger. Der var liv og travlhed på sko
len i de dage, og siden har vi haft det 
andensteds omtalte økumeniske stævne. 
Der har derfor også været fart på både 
ude og inde.

I haven er det Åge Nielsen og en ny 
mand, gartner Johs. Larsen, Herlev, elev 
51—52, der drager læsset.

I den indendørs stab noterer vi to ny 
navne, Helga Wegge fra Kvås i Norge og 
Alice Bæhier fra Schweiz.

Det lykkedes at få alt i orden, så vi var 
i stand til at modtage sommerholdet den 
5. maj. Holdet bliver på 75, deraf er 15 
på det ny kjolesyningskursus.

Finland er i år repræsenteret ved frk. 
Ria Nordquist, og vi har her i maj en 
interessant gæst, hr. skoleinspektør Amir 
Natution fra Java.

Vi modtog eleverne i strålende solskin 
den 5. ds., den 6. foregik de sædvanlige 
prøver og inddelinger, og vejret var så 
fint, at velkomstfesten om aftenen kunne 
begynde med en festlig lille legetime i 
haven.

I dag, den 8., er det vist forbi med som
meren i denne omgang, det har nærmest 
været halvkoldt i dag. Jeg har lidt varme 
på kontoret i aften, mens jeg sidder og 
passer bladet sammen. Hilsen og hånd
slag. N. P. P.

Hilsen fra sydfronten.
12 lolland-falstringer og medarbejdere 

fra skolen, samlet hos Axel Christensen i 
Viet pr. Rødby, sender hjertelige hilsener 
til alle H. u. H.er, især til vinterholdet 
1951—52.

Valborg Andresen „Prop“ (46—47). 
„Tante Anna“. Henriette Henriksen. Erik 

Navntoft. Arne Sørensen (50—52). Inge 
Christiansen. Ernst Ullerup Jensen. Else 
Magelund. Carl-Gerhard Magelund. Roll 
Magelund. K. Magelund. Johs. Magelun: 
Axel Christensen.

Hvem vil med til Norge?
Fornylig spurgte jeg lærer Axel Nielsen 

om, hvordan det gik med tilslutningen til 
den planlagte Finlands-tur. Med et strå
lende smil svarede han: Fint — jeg hår 
nok til to ture!

Med denne glædelige kendsgerning in 
mente, tillader jeg mig ad denne vej at 
stille ovenstående spørgsmål til bladets 
læsere. Turen er tænkt som en sensom- 
mer-rejse med afrejse omkr. 15.—20. au
gust. Planen er foreløbig følgende: Start 
fra København med tog via Helsingør-.. 
Helsingborg, Gøteborg til Oslo som første 
„stoppested“. Herfra med den berømte 
Bergens-bane (ophold undervejs) til Ber
gen. Efter et par dages besøg i byen går 
turen med skib ad sognefjorden til Lår
dal. Herfra videre med bus over Jotunhei
men til Gudbrandsdalen og med tog ned 
gennem dalen. Der bliver stop i Lilleham
mer med tur til Bjørnsons gård, „Aulc- 
stad“, og evnt. i domkirkebyen Hamar, 
Videre langs Mjøsen til Oslo, hvor rund
turen sluttes med en afstikker til Holmen
kollen og Frognersæteren.

Rejsen — 10 dage — skulle kunne gipres 
for ca. 400 kr. Af hensyn til fastlæggelse, 
af det endelige program vil jeg være glad 
for at høre nærmere fra event, interesse
rede snarest. Der skal helst ya:re 
mindst 15 og højst 20 deltagere for gen
nemførelsen af en god rejse. — Tænk over 
forslaget og skriv til undertegnede. Min 
adresse er: Oktobervej 11, Mørkhøj pr. 
Herlev.

Med hjertelig hilsen
Johs. Kirkegård.
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