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MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — SEPT. 1952

En god idé virkeliggøres.
I dagene 7. til 30. aug. holdtes et bibel

kursus på H. udv. Højskole for ca. 40 del
tagere: 25 kvinder i mange forskellige stil
linger, 13 indremissionærer, 1 nordmand, 
2 sekretæraspiranter samt en sognepræst 
og hans frue.

Hvor mange overvejelser „skolen“ har 
haft inden den dristede sig til at udsende 
indbydelsen til kursus, kan man ane, men 
undertegnede véd det ikke; derimod véd 
jeg nu, at det var en af de virkelig gode 
idéer, som vi mennesker engang imellem 
kan få, der her blev virkeliggjort.

Det er nemlig det helt ideelle for et 
bibelkursus (bibelskole), at det holdes un
der forhold, hvor man kan bo sammen og 
færdes sammen, så der bliver mulighed 
for at opleve rigdommen i kristent fælles
skab — lærere og deltagere — såvel som 
deltagerne indbyrdes.

En bedre ramme for sådant fællesskab 
end H. udv. Højskole, tror jeg ikke vort 
land har bedre i øjeblikket.

Hvem underviste på bibelkursuset?
Foruden skolens egne: Forstander Ma

gelund og lærerne, havde vi pastor Chr. 
Bartholdy og hans broder, Georg B. For
stander for Haslev Sem. pastor Brond- 
bjerg, forstander Thorlø, højskolen, og 
læge Gøtzsche.

Hvad vi hørte om og arbejdede med?
Ja, det kan man få et indtryk af, når 

jeg nævner, at vi havde: Kampen om 
mennesket 6 timer, Menneskelivet i bibe
lens lys 10 timer. De ti bud 9 timer, Da
vids salmer 3 timer, Romerbr. 8 timer, 
Menighedsproblemer i lyset af 1. Kor. br. 
10 timer, „Sjælesorg i praksis“ 6 timer. 
Desuden studiekredse om: Tro og viden. 
Kirkehistorie i det 19. århundrede, hvor 
vi gennemgik reaktionen mod rationalis
men fra personlighederne: Mynster, Mar
tinsen, Grundtvig, Søren Kirkegård, Vilh. 
Beck, og ikke at forglemme lægfolket i de 
gudelige forsamlinger. Desuden holdt 
cand. teol. frk. Holmstrup 6 foredrag om 
„Reformationen i vækkelsernes række“. 
Foredrag, som alle kursister var meget op
taget af.

En god ting ved sådant kursus er, at 
der er lejlighed til at drøfte forsk, ting i 
timerne sammen m. foredragsholderen.

Skolens 60 sommerelever var måske nok 
før tiden spændt på, hvordan det ville 
spænde af med disse kursister, men der 
opstod hurtig et godt fællesskab; tilfældigt 
hørte jeg en elev sige: „Der vil blive tomt, 
når kursisterne rejser“.

At vi ikke hang over bøgerne altid, for
står man, når det bemærkes, at der daglig 
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var morgengymnastik J/2 time ved gymna
stiklærerinde frk. Nina Swartz og at 2 sæt 
krochetspil og 1 sæt Boccia var i flittigt 
brug i fritiden, desuden udspilledes flere 
håndboldkampe, og en eftermiddag hold
tes udflugt til Stenvs klint og egnen der
omkring. Blandt kursisterne hersker den 
opfattelse, at sådant kursus bør der holdes 
hvert år — august er god — deltagere vil 

det sikkert ikke mangle på.
Hjælp i sit kristenliv — inspiration ti 

tjeneste — oplevelse af kristent fællesskab 
er noget af det et sådant kursus giver - 
og det er jo det så mange trænger til.

Tilsidst siger alle vi deltagere en hjerte
lig tak for opholdet til forstander Mage
lund og frue og alle lærerne for de rigt 
dage. A. C. Jensen, deltager

Rejseindtryk
Lærer Nielsen har været en tur i Fin

land med en flok tidligere elever fra Her
lighedens udvalgte højborg. Når jeg nu i 
det følgende skal fortælle lidt om vore op
levelser på denne rejse, kan det kun blive 
i spredte træk, et mere udførligt referat 
vil føre for vidt, da oplevelserne er alt for 
mangfoldige.

Turen rund i „de sextiotusen sjöarnas 
land“ foregik i en stor bus, landevejene er 
ikke gode efter danske forhold, de fleste 
er grusede og mange steder er de så 
usandsynlig bakkede og snoede, at ruts
chebanen i Tivoli er det rene vand i sam
menligning. Men vores dygtige finske 
chauffør var vant til dem og tabte ikke 
fatningen, selv ikke den dag vi kørte i 
grøften. Da kunne det ellers let have gået

I grøften

fra Finland.
galt, men heldigvis var det eneste, der 
skete, at vi fik en halv times forsinkelse.

Finland er meget smukt med søer, klip
per, marker og frem for alt store fyrre
skove, især turen langs den 150 km lange 
Påijånnesø var vidunderlig. Denne egri er 
ellers temmelig fattig, der er ikke meget 
agerjord, og de få landsbyer er smal og 
med umalede træhuse.

Fra en finsk landsby

Så er Østcrbotten anderledes frodig, 
her var det mest de store afgrøder af hø, 
vi lagde mærke til, og så de mange lader, 
der ligger spredt i tusindvis ud over mar
kerne. Byerne i Finland, bortset fra Hel
singfors, har et noget primitivt præg over 
sig, selv i de større byer er der ofte grus 



på gaderne, og ofte er det træhuse, der 
dominerer gadebilledet. Helsingfors er 
derimod en moderne by, præget af store 
bygninger i ny stil, og den præsenterer sig 
smukt, især nu den var pyntet til fest i 
anledning af olympiaden.

let, døde i krigen, inden deres værk var 
afsluttet.

En anden ting, der gør stærkt indtryk 
på rejsende i Finland er de mange helte
grave. Disse findes ved alle kirker, idet 
de soldater, der faldt, ikke blev begravede

Olympiadetårnet

Vi var jo da nogle gange til olympiske 
kampe, det var festligt at være med til 
disse og se verdens ypperste sportsmænd 
og -kvinder kæmpe på arenaen om guldet, 
det hører med til de store oplevelser på 
turen. Men ellers havde hver dag sine op
levelser, hver for sig lige uforglemmelige. 
Den første dag i Finland beså vi Åbos nye 
begravelseskapel, og det er et kapel, der er 
bygget i helt nye linier, det er ualmindelig 
smukt. Dette mesterværk er bygget i årene 
1939—41, afbrudt af vinterkrigen, og det 
var gribende at høre, at flere af dem, der 
var med til at bygge og udsmykke kapel-

Heltegravene i Åbo

i fællesgrave ved kamppladserne, men alle 
er ført til deres sognekirke og begravet 
dér. Heltegravene i Åbo er nogle af de 
smukkeste, der er andre, der er flottere, 
men ingen af de øvrige, vi så, gjorde et 
smukkere indtryk end disse enkelt pyntede 
grave.

Finland har mange højskoler, og på 
vores tur boede vi på flere af dem. Især 
de svensktalende finner har mange høj
skoler, idet de har 18 større og mindre

Afsked med Lärkkulla



skoler. Danmark skulle have tre gange så 
mange højskoler for at have procentvis 
lige så mange. Den smukkeste skole vi 
besøgte, var Lärkkulla-stiftelsen, den lig
ger i det sydligste Finland og er moderne 
og velindrettet, det er en udvidet kristen 
skole, der bl. a. uddanner ungdomsarbej
dere. De finske højskoler arbejder på en 
noget anden måde end de danske, dette 
var især tydeligt at se i den finsktalende 
højskole i Jyväskyllä. Denne skole har 
flere arbejdende værksteder, der solgte 
det, der fremstilledes, for derved at skaffe 
penge til skolens drift. Der findes maskin
værksted, snedkerværksted samt væve- og 
strikkestue, vi så flere færdige ting, hvoraf 
især nogle duge vakte beundring.

Den skole, vi fik bedst kendskab til, var 
den kristne folkehøjskole i Nykarleby, her 
blev vi modtaget af rektor Hedberg og 
frue med en hjertelighed og gæstfrihed ud 
over alle grænser, og her tilbragte vi tre 
herlige dage. Rektor Hedberg viste os

Familien Hedberg

rundt i egnen på en sådan måde, at vi 
ikke blot lærte den at kende, som den ser 
ud, men den blev også levende for os 
historisk. Jeg tror ikke, at nogen af os 
glemmer, da vi sad ved mindestenen ved 
Jutas, og Hedberg læste Runebergs digt 
om general von Döbelen. Personerne i 

Fänrik Ståls sägner bliver levende for os, 
når vi som her færdes på de steder, hvor 
de levede, og vi forstår, at den fædrelands
kærlighed, der skildres i digtene, lever 
endnu, derom vidner de smukke helte
grave, og derfor er finnerne så stærke.

Det er denne stærke kærlighed til 
fosterlandet, der gør, at finnerne ikke 
bliver slået ud, selv om de lider nederlag 
enhver er rede til at ofre, og derfor arbej
der de sig hurtig op igen og gør det umu
lige. De har allerede fået deres byer byg
get op igen efter krigen, skaffet plads til 
alle de tvangsforflyttede kareler og er net
op nu færdige med at betale de store er
statninger til Rusland, et sådant folk sej
rer selv i nederlagene.

Vi var på turen inviteret til at besøge 
cn tidligere H. u. H.-elev i hendes hjem 
i Karleby, og vi fik her en gæstfri mod
tagelse af hele familien. Der var forældre
ne og syv voksne børn hjemme, vi følte, at 
her var der et stærkt familiesammenhold, 
som sjældent ses herhjemme mere, eet 
kunne bl. a. mærkes på deres sang, som c e 
dog kunne synge sammen. Et folk består 
af enkelte hjem, og mon det ikke er så
danne hjem, der gør det finske folk så 
stærkt.

Her hos den finske familie mærkede vi 
også, at sangen binder os sammen over 
landegrænserne både nordisk og kristent, 
som afslutning på besøget, sang vi sam
men: Dejlig er jorden, finnerne på svensk 
og vi på dansk, det var et stort øjeblik.

Meget mere er der at skrive om, men 
lad det nu være nok for denne gang, ellej s 
fylder jeg hele bladet. Jeg slutter derfor 
med at slå fast, at det var en god tur, li
rer Nielsen her havde tilrettelagt, vi så 
meget, lærte meget og oplevede meget, og 
det hele klappede, som det skulle. Finland 
er nu ikke mere det fjerne, ukendte land 
for os, nu kender vi lidt til det, og vi 



ønsker sikkert alle at lære det nærmere 
at kende ved lejlighed.

Sigurd Hansen.

H.u.H.-blad og gymnastiksal.
Må der blive plads i bladet for et par 

betragtninger angående ovennævnte to 
sager, der var til behandling på elevstæv
net?

Det blev foreslået, at vort blad skulle 
have et navn, som 1. kunne sige, hvorfra 
vort blad kommer, og 2. vise skolens an
sigt udadtil.

Ad 1. Bladet er de forhenværende ele
vers blad, et foreningsblad til medlemmer 
— først og fremmest. Dette fremgår af 
selve hovedets anden linie, så forudsat, at 
der ingen analfabeter findes blandt gi. 
elever, vil man være i stand til at sted
fæste vort blad med 100 % sikkerhed. 
H. u. H. er kun een ting. Her er altså in
gen begrundelse for et navneskifte.

Ad 2. Skolens ansigt udadtil.
Som foreningsblad kommer det kun ud 

til et begrænset antal fremmede. Disse kan 
vel også læse og forstå, at et medlemsblad 
har sin særegne karakter og stof, som hen
vender sig direkte til en inderkreds. For 
disse få fremmedes skyld skal bladet vel 
ikke ændres? Her er altså heller ingen 
begrundelse for et navneskifte.

Der må ligge noget andet bag dette øn
ske. 1. ønsket om et propagandaskrift — 
jeg formoder: for I. M.s højskolesag, og 2. 
ønsket om en fortsættelseslinie for gi. 
elever, så de stadig kan ty ind under høj
skolens vejledning og oplysning.

Er det noget i den retning, man tænker 
sig, da må vi gøre os klart, at et 
navneskifte gør det ikke. Det er et n y t 
blad, der kræves, et blad ved siden 
af og ud over elevbladet. Et sådant 
blad tiltrænges, det er rigtigt, og det må 
vi ønske alt godt og arbejde på at få reali
seret. En gammel tanke er det, omtalt og 
arbejdet på tidligere uden resultat. Skulle 
det n u lykkes for I.M.s højskoler at 
skabe et sådant, har vi vundet meget. Mi

ster elevkredsen sin „sprøjte“, har den 
tabt noget væsentligt.

På elevforeningens generalforsamling 
mødte en fremmed med et konstruktivt 
forslag til rejsning af en gymnastiksal efter 
en i forvejen udarbejdet tegning (skitse 
— kaldtes det vel). Et ejendommeligt til
fælde! Og gi. elever kvitterede forslaget 
med 700 kr.

Jeg tillader mig at spørge: hvor var 
skolens bestyrelse den dag? Det må dog 
være dens sag at skaffe skolen en gymna
stiksal, udarbejde tegning, komme med 
konstruktive forslag til fremskaffelsen af 
de nødvendige midler og forelægge sagen 
for gamle elever, som den véd ikke vil 
svigte, når der kaldes! Men der var ingen 
til stede, der var ingen, der kunne svare. 
Generalforsamlingen henstillede, at sko
lens styrelse nu gjorde noget virkeligt ved 
denne sag. Forsamlingen og dens mange 
bidragydere venter nu en fremstrakt 
hånd, der kan modtage et håndslag! Skal 
der ventes i år og dag? eller vil bestyrelsen 
vise samme initiativ, som en fremmed 
viste? N. Olav Nielsen.

ELEVMØDER
Holstebro

søndag den 12. oktober i missionshuset. 
Kl. 14,30: Foredrag v. lærer Ebbesen. 
Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær 
Kl. 16,30: Foredrag v. lærer Sv. R.

Jensen. Afslutn. v. lærer 
Chr. Andersen.

Velkommen alle. Udvalget.

Års
søndag den 19. oktober i missionshuset.

Kl. 14,30: Foredrag v. lærer Bent 
Munck.

Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær.
Kl. 17,00: Afslutn. v. lærer N. P. Pe

dersen.
Kl. 20,00: Møde v. lærer N. Chr. 

Borup.
Velkommen alle.

P. u. V.
J. Stistrup Andersen.



Deltagerne i bibelkurset på H.u.H.

Gør så,
hvad du aldrig har gjort før. Send dit 

kontingent inden 1. oktober.
Hvem er du? den, det rammer.

Kammerater fra vinteren 35-36.
Det er et almindelig ønske fra vort 

hold, at vi igen skal have et stævne et 
eller andet sted i landet. Vi, der deltog i 
Vejlestævnet, mindes denne dag med tak 
og glæde.

Mange af vore kammerater ønsket et 
stævne i København sidst i august, eller 
først i september 1953. Toft Jacobsen vil 
meget gerne ordne alt det lokale.

Stævnet kan afholdes på Missionshotel
let i Løngangstrædc. Toft kan skaffe nat
logi til dem, der ønsker det. Pastor Finne- 
rup og frue har inviteret os ud i deres 
hjem til kaffe og frit samvær, og mulig 
kan vi få lejlighed til at høre Finnerup 
ved en gudstjeneste. Det ville være rart, 
om mange ville tilkendegive deres mening 

i H. u. H.-bladet og høre, hvordan stem
ningen er for et sådant påtænkt stævne'

Jeg er bleven bedt om at komme med 
det første indlæg til bladet.

Niels Ingvard Knudsen.
Hilsen fra Sommersted.

Fem H. u. H.er fra 51-52 er i dag sarn- 
let til Haslcvstævnc på Sommersted ung
domsskole.

Vi har haft en dejlig dag sammen rned 
ca. 250 gamle Haslevelever.

Vi sender cn hjertelig hilsen til lærer og 
og kammerater og ønsker det bedste for 
vor gamle skole.
Chris Hansen. Marie Holdt Jørgensen.

Bodil Pedersen. Ejlert Mortensen. 
Verner Højen.

Haslevkredsen i København (H.u.H.) far 
møde på KFUK, St. Kannikestræde, 1. oktojier 
kl. 20. — Hr. direktør Schow taler. Emne: Øøn. 
Alle gamle elever er hjertelig velkommen.

P. k. v.: Emma Augustinus.



M.u.H.



Inden sommerferien tog vi afsked med 
lærer Lindved, der siden 1946 har sørget 
for musikledsagelsen ved gymnastikken. 
Lærer Lindved har forladt Haslev, da han 

har fået stilling i Vejlby-Risskov ved .Ir
hus.

For mange gamle elever, især delir gs- 
førere, har dette navn en „musikalsk" 
klang. Minder fra gymnastiksalen, hvo: 
Lindved havde sin plads ved klaveret, vil 
sikkert passere revy. Der blev flugt og æ t 
over gangen, når tonerne fra en fejerdt 
marsch lød gennem salen. Lindved vai 
som pianist en virkelig kapacitet. Hans 
medfødte musikalske og rytmiske saps 
forbindelse med, at han komponerede mi . 
sik til en række af de nye og mere specielle 
øvelser havde til følge, at musikken bien
en del af gymnastikken og omvendt. F u. 
H.-marchen vil blive husket af mange de
lingsførere.

Det samarbejde, der er nødvendigt mel
lem leder, pianist og den enkelte gymnast 
gjorde han sit for at skabe, og for denne 
indsats kan vi ikke takke ham nok. N. S

BEMÆRK!
Der er forsøgsvis fastsat nye tilskuds

regler for vinteren 1951-52.
Efter disse lægges udelukkende foræl

drenes indtægt til grund ved udregningen 
af statstilskudets størrelse.

Nedenstående skema (beregnet efter 5 
mdr.s højskolekursus) giver en oriente
ring. Det bemærkes, at de angivne ind
tægter er de skattepligtige.

Landet Byerne København
Tilskud 

pr. måned
under kr. 7.000 kr. 9.500 kr. 12.000 98 kr.

„ kr. 8.749 kr. 11.249 kr. 13.749 78 kr.
„ kr. 10.749 kr. 13.249 kr. 15.749 59 kr.
„ kr. 13.249 kr. 15.749 kr. 18.249 39 kr.

Er der hjemmehørende søskende under 
16 år forhøjes tilskudet, således at en an
søger, hvis far har en skattepligtig ind
komst under de først angivne satser og to 
børn under 16 år, får 118 kr. pr. måned, 
og er der i familien fire børn under 16 år 
opnås højeste tilskud på kr. 137 pr. må
ned.

For elever, der ikke har ophold på sko
len, udgør tilskudet 2/3.

Ved formuer under kr. 30.000 sker der 
intet fradrag i tilskudet, og først ved for
muer over kr. 80.000 bortfalder det helt.

Kun i tilfælde hvor ansøgerens indtægt 
har været særlig stor, tages der hensyn 
hertil.

For elever over 28 år sker beregningen 
udelukkende på grundlag af elevens egen 
indtægt og formue efter de ovenfor an
førte satser og med børnefradrag for egne 
børn.

Det bemærkes, at disse regler foreløbig 
kun gælder for vinteren 1951-52.

Ansøgningsfristen er endnu ikke udlø
bet, så det er stadigt muligt at søge. An
søgningsblanket kan rekvireres fra skolen 
eller det nærmeste amtskontor, hvor også 
yderligere oplysninger kan indhentes. Det 
samme gælder højskolens sekretariat, 
Vartov, København K.

Er De uden arbejde og medlem af en 
arbejdsløshedskasse, er der mulighed for 
at få yderligere tilskud fra arbejdsløsheds
fonden eller for at få understøttelse i høj
skoleperioden.

Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6, tlf. 596. Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev


