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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — AUG. 1952

Højskolen i dag
af C. Bærentzen
(fortsat)

De fleste unge kommer til højskolen
med et skjult eller udtalt ønske om at
blive klare over sig selv. Mindreværds
følelsen vokser frodigt, selv hos de unge,
man skulle tro det mindst om; samfundets
tempo, de store krav og den umådelige
strøm af nyheder af enhver art, der slår
de unge i møde alle steder fra, gør dem
små i tilværelsen, river grunden væk; og
selv om de fleste svømmer såre adræt i
malstrømmen, er længslen efter et fast
sted levende hos mange Her er højskolens
uhyre vigtige opgave: ikke blot at „vej
lede“ de unge ved med list og lempe at
lodse dem ind i et bestemt smult og snæ
vert farvand, men at vække dem til selv
besindelse, så de får mod til at være det
de er og nøjes med at være det lidt de
måske endnu er. I den forstand må høj
skolen være en vækkelsesskole. Ikke en
vækkelsesskole i den banale forstand, at
unge skal gejles op til at tro idealer eller
meninger, der passer til dem som fars af
lagte søndagstøj til en konfirmand, at de
skal oplives med alle til rådighed stående
midler: ved taler og sange og slagord og
forfalskede fremstillinger af andres mod
satte meninger. Højskolen bør være en
vækkelsesskole i den forstand, at den væk
ker den unge til at se de rige muligheder
livet byder også den, der ikke blev en

aladdinnatur, men et almindeligt jævnt
lille menneske. Om den unge bliver
grundtvigsk eller missionsk er relativt
underordnet, det bør ikke være højskolens
opgave at hverve til et parti, lad partierne
om det, men højskolens opgave må være
at skænke religiøse og politiske partier
ægte mennesker, der kan tage deres stand
punkt som missionsfolk, socialdemokrater,
fagforeningsformænd og idrætsledere eller
hvad det bliver, som helstøbte mennesker,
der har lært at møde tilværelsen uden
hverken livsangst eller overmod.
Dette er af afgørende betydning også
for den danske menigheds syn på højsko
len. For netop som selvbesindelsens skole
burde menigheden i Danmark se det vær
difulde ved højskolebevægelsen. Højsko
lens betydning for Danmarks kirke er
ikke, om højskolen udklækker så og så
mange afgjorte kristne, højskolens betyd
ning for kirken er, at den giver de unge
tid til at standse op og holde status, ud
rydde alle skinværdier og lade det ægte i
dem gro. Det var dette de gamle højskole
folk kaldte højskolens „Johannes Døber
gerning“. De ord gælder endnu.

Statens pcpdt^^ssLP Stud/;-‘smiing

København

Elevmødet 1952
i tekst og billeder

30 års jubilæumsholdet,
det er ikke stort, men det er godt

Man laver et program, sætter det i bla
det og skriver: „Kære gamle elever, korri
så“, og så kommer de; vejret bliver pragt
fuldt, og man får en dejlig fest, så alle
de forberedende kræfter: studerende,
skrubbende, skuffende, skrællende, pyn tende o. s. v. får rigelig belønning for al
deres møje. Ja, sådan gik det virkelig i
1952; vi havde et par skønne dage, som
troligt fulgte programmet. Om dagen
talte vi, om aftenen festede vi med blus
med fakler, med skuespil.
Af talerne gives ingen referater, måske
vil en eller anden af de gode folk, der
holdt dem, ved lejlighed skrive en artikel
til bladet om sit emne — måske sagde jeg. Ved elevforeningens generalfor-

25 års holdet, det er vel nok et stort og godt hold.
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samling havde bladet nær fået et nyt
navn, men da vor lov ikke tillader så
hastige beslutninger, blev sagen ikke en
delig afgjort; kan hænde, at I en dag får
en god idé, så indsend den straks til drøf
telse; det skrev jeg vist i oktober 1951,

Haslev, 6. juli 1952
Vi gamle piger vil sige tak
for tvende gode og rige dage;
de svandt jo bare så hurtigt, ak!
men skønne minder vi har tilbage,
og de vil leve i hjertets gem,
og kaste glans over vejen frem.

men starks vi følte, at hjemmets ånd
fra 27 gik hånd i hånd.

Må Gud velsigne vor skole kær,
i fest, såvel som i arbejdsdage;
og os, som sammen har gået her,
må han os alle ved hånden tage,
at målet nås, som vi har os sat,
at få den evige krone fat.
H. u. H. 6/r-52. 1927—1952.

Her får vi et par glimt fra lørdagafte
nens smukke optrin, der fremstillede livets
forskellige stadier.

Vi stævned’ hid fra det ganske land,
for „sølverbryllup“ at sammen holde,
ej ord det rigtig udtrykke kan,
hvad vi har mødt på vor kære skole.
En kærlighed os i møde slog —
som straks os alle om hjertet tog.
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Og før vi atter nu drager hjem
til mand og børn og forskelligt virke,
vi gerne rigtig vil takke dem,
som her på skolen har deres virke.
Ja, tak til alle, fra først til sidst,
det siger alle vi her for vist.
Ungdom

En tak fru Pagh vil vi bringe Dem
for svundne dage —• ja tiden rinder.
Den stille stund går os ej i glem
på kirkegården med dybe minder.
Et ord blev sået i unge sind —
det hjalp os tit gennem stride vind.

En tak til hr. og fru Pedersen
for kærlighed og for smil vi mødte,
ja minder kommer og går igen,
om grammatik, stil og hvad vi hørte;
vi udsyn fik over verden stör —
ja hørte mange og vise ord.

Men også til vort forstanderpar,
vil takken alle til sidst vi samle,
vi mente, at her lidt fremmed var
på H. u. H. for vi piger gamle;

Alderdom

Søndagens gymnastikopvisning var be
gunstiget af fint vejr og, som billedet viser,
vellykket og med masser af tilskuere.
3

Endelig skal vi have de unge jubilarer
sommerholdet 1947.

Og her følger til slut to „internationale“
billeder: her ser vi Åge Rosendal stående
mellem nogle af sine danske elever fra vin
terne 49—50 her på skolen samt et lille
udvalg fra forskellige lande. Rosendal
havde på dette tidspunkt en international
lejr her i Sydsjælland med ca. 40 delta
gere; med nogle af disse aflagde han en
kort visit ved elevmødet.
4

Og på dette, det sidste billede, ses nogle
unge damer fra denne sommer på H. u. H.
Fra venstre ses Norge, Danmark, Grøn
land, Færøerne, Grønland, Schweiz.

lægger på den ene vægtskål, medens I på
den anden lægger de penge og mangel på
fortjenste, et sådant skoleophold koster, I
da vil konstatere, at den sidstnævnte
vægtskål er tungest. Dem, der har det så
Og så har vi et par små artikler her, der
dan, vil jeg gerne stille overfor Kristen
passende kan kaldes: Tanker efter elev
Koids ord: „Hvis’man lægger en dræning
mødet.
slår man pæle i jorden for at afmærke,
hvor dræningen ligger; men man sætter
ingen mærker ved den udstrøede sæd —
den skal nok selv vise, hvor den er faldet“.
var jeg for første gang til elevstævne
Når højskolen udviser en så dragende
på H. u. H. og gennemlevede da hele den magt overfor gamle elever, som den gør,
velkendte stemning, der er over et sådant står det nok i nøje forbindelse med, at
stævne.
højskolen udsår en betroet sæd. „Men sæ
Dengang sendte jeg en hilsen til bladet den er Guds ord“. Jeg véd godt, at denne
og noget lignende kunne måske lade sig sæd er det betroet kirken at udså, men
gøre også denne gang.
det er tillige min faste overbevisning, at
Til en 25-årig periode knytter sig man dersom højskolens gerning ikke står i
ge minder. Et par enkelte kan vel tages relation til, ja bæres af Guds ord, har
frem, men lad mig begynde med at sige, højskolen svigtet sit inderste mål og er
at jeg takker Gud for denne skole og for blevet en verdslig kundskabsmeddeler.
den åndelige velsignelse, han så rigeligt
25 år er en lang tid af et menneskes liv
har tilmålt mig derigennem. Og mit sind og dog (trods alle oplevelser) en kort
er også taknemligt overfor disse mine fristet stund, når man ser tilbage. 25 år
medmennesker, der har ladet sig gøre nyt har hos mig været med til at grundfæste
tige til tjenesten, som den udøves på sko den overbevisning, at mere end til kund
len. Tak allesammen.
skaber, som jeg ingenlunde foragter, træn
Det var forhenv. undervisningsminister ger verden til, at Guds ords sæd tages til
Jørgen Jørgensen, der udtalte: „Læg mær hjerte. Derfor skal der nogle til at strø
ke til den magt højskolen har over sine sæden — være vidner om det, de har set
elever. Een gang (måske kun tre måne og oplevet.. I den sidste bibeltime, jeg op
der) på højskole, og man er inddraget i levede hos „Gamle Davideen“, sagde han
denne skoles cirkler for livet — en magt bl. a.: „Til jer elever på H. u. H. har jeg
som ikke engang den 7—8-årige folkeskole den tiltro, at I for den største parts ved
kan udøve“!
kommende er bevidst troende mennesker.
Hvoraf kommer denne magt? Måske Tænk så den tanke, at I engang hvert år
gives svaret i efterfølgende minde: Pagh var det redskab, Gud brugte til at frelse
var ved at holde sin afslutningstale til den en anden ved. Det lyder ikke af så meget,
vinters elevflok og udtalte da: „Jeg har men hvilken betydning ville det ikke få,
jo gennem timerne nok lagt mærke til, at om det skete“.
elever gør notater. Men det kan gerne
Jeg véd, at med denne udtalelse som
være, at, om I tager disse mere eller min baggrund, kan hele mit liv synes ganske
dre fyldige og værdifulde optegnelser og negativt — jeg kender ingen af de 25,

For 25 år siden
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bryder mig heller ikke om at vide, hvem
de er, hvis de er der — men der synes
noget indlysende rigtigt i tanken. Hidtil
har nederlaget på Amalekitterne ikke væ
ret stort. I hedningerigerne er det årlige
fødselsoverskud større end den flok, der
vindes for Kristus, og herhjemme taler vi
om sækularisering og kirkefremmede til
trods for at børn hver søndag døbes ind
i menigheden til at tilhøre den korsfæstede
Herre, Jesus Kristus. Mine venner! For
mig er der ingen tvivl om, at øksen alle
rede ligger ved træets rod. Kan øksens
anbringelse bringe os til eftertanke og ar
bejde vil én af vejene frem sikkert være
den, at, som med de første disciple, finder
ven sin ven, og broder sin broder og fører
ham til Kristus. „Nyttig til tjenesten“ er
H. u. H.s motto, og på denne linie kan vi
alle være med, idet det ikke så meget
gælder kundskaber og færdigheder som
troens samliv med Gud.
Kærlig hilsen
Jens Peder.
Elev 26-27.

Der var engang — og nu
Efter i erindringen at have færdedes
lidt mellem disse „gamle“ er det fristende
at „gøre“ et par aktuelle bemærkninger
om „vor skole“, som så ganske skulle være
resultat af I. M. „væren“ i vort folk.
Lige som I. M. under Vilh. Becks myn
dige ledelse kunne optage og omsætte til
dansk det vældige åndens vejr, der under
betegnelsen vækkelseskristendom gik over
to kontinenter, sådan skulle vor skole i
vor tid være omformestation til dansk I.
M. for den samme ånds strøm af positive
kræfter ude fra den store verden.
Som Gud tidligere har brugt akademisk
skoling og træning til at overføre fra
sprog til sprog fra land til land sin livs
6

strøm, sådan må også vi have plads for
den samme træning og skoling til at skaffe
os nye impulser: med h. t. dette er tiden
vel bleven en anden, idet kirken som hel
hed er meget vågen her; det er en lykke
for I. M. og for vor skole. Men det er af
lige stor vigtighed at få åndens ild spredt
ud i folkesindet, og dette at få mænd og
kvinder i tale gennem en udvidet højskole
undervisning, der sætter dem i stand til at
være fakkelbærere fra denne ild, er derfor
højaktuelt.
Jeg mener slet ikke, at man bør drive
vor skole på internationale „rørelser“
tværtimod. Gud har givet Danmark så
rige sind, så skarpe og dybe tanket, så
brændende hjerter, at om vi bare ville
hæve vore egne skatte, ville vi være ver 
dens rigeste folk både m. h. t. idéer og im
pulser. Så længe S. Kierkegård er frem
med for I. M. ungdom, så længe går vi
over bækken efter vand. Ja, jeg er endda
overbevist om, at en daglig time året
rundt i „Søren Kierkegård“ vil virke mer
personlighedsdannende hos eleverne, end
noget andet „stof“ er i stand til.
Tiderne skifter, men menneskesindet er
detsammeligesomkristendommenskerne.
I. M. beskæftiger sig med netop dette sind
og denne kerne, altså med de bestandige
og uforanderlige størrelser i tilværelsen.
Det er I. M. styrke, at den spænder over
de to modsætninger i vor tid: den krasse
ste individualisme — min frelse og den
højeste form for fællesskab: eet i
Kristus. At få ungdom vågen overfor den
ne rige arv er målet for vor skoles udvide
de undervisning.
Orientering på den indre linje
i sindene fører af sig selv til udvidet hori
sont på den ydre linje. Vi har
højskoler i Danmark, hvis mål er oriente
ring til udvidet horisont på de ydre lin j r
— resultatet af stor ydre horisont er ofte

det modsatte af, hvad vor skoles „lærlin
ge“ har brug for.
I. M. bør bevare sit selvstændige ånde
lige ansigt.
Vi kan ikke drive I. M. på litterær vi
den, på moderne humanisme, på social
viden, på bibelsyn eller historie. Alt dette
kan den enkelte tilegne sig som „hobby“,
men os kan det ikke binde sammen i
store, rige arbejdssyner.
Selv det bedste og skønneste af menne
skeånd og — idé giver o s for lidt som
arbejdsgrundlag — den stærke friheds
erklæring så i U.S.A, et kontinent i slaveri,
humbug og pengedyrkelse som ingensinde
før — mens heksebålene flammede og
Europas folk led nød og uret stod en flok
mænd med bibelen i hånden og læste ud
af dens blade velsignelse over dette djæ
velskab.
Det forsvar for bibel og kristendom,
I. M. skal repræsentere, bør bestå i mænd
og kvinder spredt i vort folks hverdag
som anbefalingsbreve for Kristus. Gud har
brug for sådanne. Spørgsmålet er, om den
ungdom i dag findes, som vil stille sig til
Guds rådighed. Der findes en ungdom,
der ønsker den sjælelige afspænding, som
ligger i at få sine problemer omstillede, så
de kan overse og magte dem som proble
mer. Men vil denne ungdom godtage
Guds synspunkter angående disse proble
mer og kan skolen overfor disse unge
repræsentere Gud — dette er vor skoles
egentlige opgave som I. M. udvidede skole
for denne ungdom.

Skal skolen løse denne opgave, vil
den få I. M. gamle eensidighed over
sig. Er vi egentlig ikke inderst inde bange
for den? Men er der anden vej frem?
Skolen skulle nødig yde sit bidrag til at
kvæle I. M. ild under alsidighedens golde
fygesand.
Poul Larsen.

Hadsten 20.-7 52.
Efter en dejlig dag her i Sigrid Jensens
hyggelige hvilehjem, hvor vi rigtig har
drøftet Haslevminder og sunget en dertil
forfattet sang, sender vi vor gi. skole,
spec, fru Pagh, lærer Pedersen m. frue
og kammeraterne fra 30—31 de venligste
hilsener og på gensyn om 4 år på skolen
til 25 års jubilæum.
Ellen (f. Johansen) og Hans Brethlau,
Carl Johan. Helga (f. Olsen) og Anders
Andersen. Valborg (f. Andersen) og pa
stor J. Jensen. Mette (f. Eløj) Jensen.
Johanne Pedersen. Otto Jensen.
Sigrid Jensen.

„Med sol
og megen glæde“
fejrede vi elevstævne i år. Det var fest
lige dage, hvor vi mærkede fællesskabet
■— ikke blot i de forskellige Hold — men
også om skolen og dens gerning.

Stor tak til alle dem, der kom og var
med til at skabe en festdag, og tak til
dem, der sendte hilsener fra fjernt og nær.
Enkelte kom for sent, men vi har prøvet
at aflevere dem så vidt muligt. Sidst men
ikke mindst tak til alle dem, der var hos
os i tanker og forbøn; det har vi mærket.
Vi står nu overfor bibelkursus’et. Der
er indmeldt ca. 40, så det er alt, hvad vi
kan have. Kun 12 elever rejste efter 3
mdr., så vi får også et stort elevhold i
august—september.

Ellers er alt vel på skolen.

Hjertelige hilsener.
Käti og Johs. M.
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Bryllupper.

Odense

Lørdag den 28. juni viedes i Hedensted
kirke frk. Anna Lykke Lindved, s. 39, til
hr. Åge Christensen, København.
Fredag den 16. maj viedes frk. Karen
Margrethe Hansen, Helligsø, til hr. Peder
Boysen Larsen, v. 49—50, Sinderup pr.
Ydby.
Tirsdag den 29. juli viedes i Spjald
kirke frk. Ketty Risbjerg Thomsen, v. 51
—52, til hr. lærer Kaj Elkær Jeppesen,
Brædstrup.
Torsdag den 4. august vies frk. Birgit
Bjørnholt Nielsen, s. 52, til hr. gdr. Kri
sten Kristensen, Kisum pr. Rønbjerg.
Hjertelig til lykke.

Søndag den 14. september elevstævne
på KFUK, Klaregade 19.
Kl. 14,30 foredrag v. lærer Axel Niel
sen.
Kl. 15,30 kaffebord — frit samvær.
Kl. 17,00 afslutning v. forst. Chri
stensen og lærer Møller
Pedersen.
Indmeldelse senest 8 dage før til »Frit
Danmarks Børnehave«, telf. 12615.
Velkommen alle.

Indbetaling.
Med dette nr. af bladet følger det
kendte gule kort til indbetaling af kontin
gent for det kommende år, d. v. s. fra 1.
oktober 1952—1953.
Skal vi se, om vi kan være kvikke og
få betalt alle inden 1. oktober.
Skulle kortet være faldet ud af et eller
andet blad, kan man sagtens få et hos
postvæsenet. Kontobetegnelsen er: Haslev
udv. Højskoles Elevforening. Konto-nr.
7111.
Kontingentet er 5 kr.

ELEVSTÆVNER
Søndag den 30. august i Sommersted.
Se programmet i julinumret.

Viborg
Søndag den 30. august.
Kl. 14,30 i Hans Tausens Hus foredrag
v. lærer Ebbesen, højskolen.
Kl. 15,30 kaffebord. — Frit samvær.
Kl. 17,00 afslutning ved lærerne Munck,
landbrugsskolen, og Chr. An
dersen, H. u. H.
Hjertelig velkommen alle.
P. u. v.
C. Johansen.
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596.

P. u. V.
Anne D. Jensen.

Amtsunderstøttelsen til vinter
er nu fastsat af undervisningsministeriet,
og princippet er det samme, som dat
har været i det sidste år, nemlig at der
ikke tages hensyn til elevens egen ind
tægt, når vedkommende er under 28
år, men kun til forældrenes indtægt cg
formue, De fleste opnår 50 °/0, hvilket
for den kommende vinter vil sige 525
kr. for 5 mdr. De elever, der har søs
kende under 16 år, kan dog opnå ind
til 735 kr., alt efter antallet af søskenc.e.
I sørger nok for at gøre dette videre
bekendt, så folk ikke af økonomiske
grunde holder sig borte fra vore skoler.
Alle har faktisk råd til at tage på høj
skole — ja, man har ikke råd til a1
lade være — men det er jo en anden
snak.

Haslevkredsen i København
(H. u. H.) har møde på KFUK, SiKannikestræde, 1. sept. kl. 20.
Hr. politiassistent K. V. Jørgensen,
taler. Emne: Hans Nielsen, Hauge.
Alle gamle elever er hjertelig velkom
men.
P. k. v.
Emma Augustinus.
Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev.

