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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Domine, qvid tibi retribuamus?
Domine, hoc tibi retribuamus!
Alle gamle Elever husker Turen, til Bregentved den første Søndag paa Skolen hen
holdsvis i Maj og Novbr. Hidtil har vi
ikke været inde og set den smukke Kirke
sal paa Slottet. Maaske vil kommendeHold
faa den Oplevelse med. De vil da faa at se,
at der over Indgangsdøren til Kirken
staar ovenstaaende Inskription: Herre,
hvad skal vi give dig til Gengæld? —
Det samme Spørgsmaal som i sin Tid mød
te Grev Zinzendorff paa en Maleriudstil
ling i Holland foran et Kristusbillede:
»Dette har jeg gjort for dig, hvad har du
gjort for mig?«, møder her Kirkegængeren.
Hvad skal vi give Gud til Gengæld for
alt, hvad han har givet os ? Disse Tan
ker skal fylde vort Sind, mens vi sidder i
Kirken. — Livet, Sundheden, Arbejdskraf
ten, vor Forstand, vort Hjem, alt har han
givet os.
*
Den Aarsag, hvorfor han os skabte,
Var idel, evig Kærlighed,
Og da han os saa slet fortabte,
Kom. hans enbaarne Søn herned;
Retfærdighed mod Synden brændte,
Men Kærlighed et Middel fandt
Til Adams Køn igen at hente,
Og den til os saa stærkt sig bandt.

Det er det dybe mg det høje
Af Kærlighed, at Gud har vendt
Til dem saa naadefuldt et Øje,
Som evig Pine har fortjent;
Saa søger han nu og at drage
Dig, Hjerte, til sig ind saa nær,
At du i Troens Kraft kan smage,
Hvor inderlig han har dig kær.
(Salmebogen Nr. 610, V. 2 o. 3.)

Mens vi sidder i Kirken med disse Tan
ker og spørger os selv, »hvad skal vi give
til Gengæld?«, opdager man oppe paa Al
tertavlen to Hænder, der rækker et Hjerte
frem, og Svaret lyder: »Pierre, dette giver
vi dig,« altsaa vort Hjerte, intet mindre
skal vi give til Gud.
Gud ejer alt, alt kan han tage og give,
kun Menneskehjertet kan han ikke tage.
Kærlighed og Hengivelse kan man ikke
tage, det kan kun gives. (Man tænke sig
en Fader prygle sin Dreng og sige, du
skal elske mig!) Men dette kan vi alt
saa give den almægtige Gud.
Har vi saa gj ort Alvor af det ?
Har Gud faaet dit Hjerte — din Kærlig-,
hed, din Hengivenhed, dit Jeg, dm Vilje,
dine Tanker? Har du foretaget det store
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Skridt; har du gjort ham til Herre i Ste
det for dig selv?
Mange kalder sig Kristne, men har 2 Al
tre i deres Hjerte, de har det. ligesom dei’
bliver sagt i en norsk Bog (lohn Myhre
og hans Kone): »Du tror, at du støt har
tjent den Herre, du har bygget Højsæde
for i dig selv. Jeg tror, du har to Høj
sæder inde i dit Hjerte — og hvad for et,
der er højest, ved jeg ikke. Paa det ene
sidder vor Herre og paa det andet han
John Myhre selv.«
'
i
Mange overgiver sig til Gud en gros,
men tager sig tilbage en detail. Hellig-,
gøreisens Kamp bestaar i, at vi giver til

bage til Gud de Omraader en detail — et
for et —, som vi har taget tilbage. Hver
Gang, vi staar for hans Ansigt, skal vi
bringe ham en Del af vort Hjerte', vor
Vilje, vore Tanker, vort Selv, vore Penge,
vor Fritid, vort Alt skal helliges Herren;
usynligt over vort Liv skal staa den In
skription, som stod paa Karrene, Gryder
ne, Potterne osv. i Templet: »Helliget Her
ren.«

Og: Sommeren svandt,

ster, fhv. Fløjskoleforstander, Pastorr See
feldt, fortalte, at han sjældent havde følt
saa dyb Glæde og Forløsning i Kristus,
som da han med en Kuffert i Haanden
flygtede fra sit Hjem og sin Skole — ef
terladende sig’ alt, hvad han ejede. Selv
Kufferten, hvori han havde et værdifuldt
Manuskript til en Bog, som han havde ar
bejdet paa i flere Aar, mistede han un
der Flugten.
Vi vil gerne, at vor Skole ikke skal væ
re et Drivhus, men for kristen R e a~
lis me, — en Livsindstilling, som vil prø
ve at praktisere Kristenlivet og gøre en
Indsats netop i den Verden, som el.
Men naar dette er sagt, vil vi ogsaa dvæ
le ved de mange lyse Minder. Et dygtigt
Elevhold var det, som kom med opladte
Øren og Hjerter. Og festlige Timer gik,
enten det var i Klasseværelser, i Fore
dragssal eller paa Udflugter, ved Lørdags
underholdninger eller ved Samtaler om Li
vets Problemer og Opgaver.
Maatte det altsammen bære Frugt i den
Hverdag, I nu staar i. Vore Tanker følger
Jer fra Færøerne til Bornholm, fra Ska
gen til Altstätten.

den fagre /
Et nyt Hold Elever har sagt Farvel til
H.u.H. efter 5 Maaneders Samvær. Det er
ikke vanskeligt at karakterisere denne Som
mer. Den har som Baggrund for alle lestlige og fornøjelige Timer været præget
af Alvor — baade ude i den store Verden
og hjemme paa Skolen. Den sændende Si
tuation omkring Berlin i Forsommeren
bragte Tanken om en ny Krig indenfor Ho
rizonten, og Branden den 8. August satte
ogsaa et alvorligt Præg paa de sidste 2
Maaneder.
Men netop paa den alvorlige Baggrund
vil denne Sommer sikkert komme til at
lyse i et særligt Skær. Den kristne Glæ
de er jo altid en Glæde trods alt,
en Glæde som er uafhængig af jordiske
Forhold, ja en Glæde som ofte er renest,
naar de ydre Forhold er mørkest.
»Naar Hjertet sidder mest beklemt, da
bliver Glædens Harpe stemt, saa den kan
bedre klinge.«
En af Sommerens mange udenlandskeGæ-

Du, som har dig selv mig givet,
Lad i dig mig elske Livet,
Saa for dig kun Hjertet banket,
Saa kun du i mine Tanker
Er den dybe Sammenhæng '
Johs. M.

H. u. H.

Ja. snart det sker, at vi skal af Sted,
og alle Vaaben maa vi have med.
de slibes alt og skærpes saa- smaat,
og vi vil lære at føre dem godt;
lære ret at gøre lyst,
hvor vi sætter vor Fod,
og. igennem Livets Dyst,
bære Ungdommens Mod;
Dagens Møje, Kampens Lue
aldrig i os skal det kue f
Og saa skall; I forøvrigt have stor Tak for
alle smukke Afskedsgaver. De nordiske
Flag vil herefter pynte op baade paa Stæn
ger (Gave fra 1941-42) og paa Bordet (48).
Jeres Gave til Gymnastiksalen haaber vi
snart vil blive omsat til Mursten ogTømmer.
J. M.

2-Aars Holdet
er nu en Virkelighed. De første 10 er
indtegnet, 5 Mænd og 5 Kvinder. De vil
faa ca. 3 Timer for sig selv hver Dag og
derudover deltage i det af Fællesundervis
ningen, som er nyt for dem. Arbejdet i 2.
Aars Holdet sigter baade paa personlig
Berigelse og paa Dygtiggørelse til en Ind
sats i Livets Opgaver og i Menighedsivet.
Der er endnu Plads til et Par Deltagere.
Amtsunderstøttelse kan søges.

Cand. mag. Gudrun Budtz Christensen
tiltræder som tidligere meddelt som Læ
rerinde paa Skolen 1. Nov.
Mange gamle Elever havde Lejlighed til
at hilse paa hende ved Elevstævnet. Det
er vor Bøn, at hun maa faa en god Indgang
paa Skolen, og vi haaber ogsaa, at gamle
Elever vil huske hende i Forbøn.

Siden sidsi —
har vi haft Besøg af Eugene Bussiere fra
Unesco, Paris. Han var i Danmark for at
forberede en Verdenskonference for Vok
senopdragelse. I Begyndelsen af Septem
ber havde vi Besøg af 5 KFUK-Sekret.ærer
fra Tyskland sammen med Gerda Toft fra
KFUKs Rejseværn.
Den 14. havde vi sammen med Missionær
Heiberg Besøg af Sekretær Gotwald, Bo
ard of Foreign Missions, United Luthe
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ran Church i Amerika. Han kom lige fra
Amsterdam og gav os nogle Glimt fra Kir
kernes Verdenskonference.
En Dag svingede en norsk Bil med 4 Læ
rere samt Forstanderen, fra Birkeland Høj
skole, Norge, ind foran Hoveddøren. Det
blev en festlig Dag. Forstander Omland
holdt- et godt orienterende Foredrag om
Norges aandelige Geografi.
Den 22. September holdt Pastor A. van
der Flier fra. Arnhem i Holland et me
get interessant Foredrag om den økumeni
ske Konference i Amsterdam.
Den 29. havde vi Besøg af Dr. Amos Lu
cas fra.- Indien og hans danskfødte Hu
stru. Han fortalte om Gandhi og det nye
frie Indien, som nu er blevet en Virke
lighed isæi’ ved Gandhis Indsats og Offer.
Endelig skal det nævnes, at vi ét Par
Gange har haft Besøg af samtlige 35 Del
tagere fra den økumeniske Konference her
i Haslev. De deltog i en Spørgetime og
mange af dem udtrykte bagefter deres For
undring over, at Problemerne, som kom
til Udtryk i Spørgsmaalene, var de sam
me i Danmark som de respektive Lande.
Ved et- frit Samvær en Eftermiddag var
vi 11 Nationer, som havde en meget inter
essant Tankeudveksling.
J. M.

Lydia Brejnrod.
Den 10. Aug. døde Lydia efter længere
Tids smertefuld Sygdom paa Rigshospi
talet kun 28 Aar gL
Det er ufatteligt, at hun ikke! er mere.
Vi mindes hende som den travle og ivrige
Spejder med Masser af Ideer, som gerne
skulde omsættes. Hun sparede ikke sig selv,
men gav sig helt for sin Trop i Esbjerg.
Hendes Kærlighed til H.u.H. fik hunsom
Elev i Sommeren ?, hvor hun var med paa
Spejderhøjskolen; og hun omtalte altid H.
u.H. med den største Glæde.
Hun havde et levende Gudsforhold og
var trofast i Forbønnen. Vi mærkede, at
Lydia fik Kraften fra Gud gennem sit rige
Bønsliv. Hun var os et Eksempel paa Tje
nersind og Trofasthed.
Æret være Lydia Brejnrod's Minde.
Elsa- Simonsen.

H. u. H.
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Tak til Garantkredsen.

Brandens Aarsag opklaret.

Den udvidede Højskoles Økonomi har al
drig været straalen.de. Paa et Tidspunkt,
da det særlig- kneb, traadte en Kreds af
gamle Elever til og tegnede sig for et aarligt Bidrag. Disse er i de sidste Uger ind
løbet paany, og det vil vi gerne sige disse
Skolens trofaste og offer villigeVenner Tak
for.
Med den gode Elevtilgang og den nye
Høj skolelov er det lysnet i de senere Aar,
men Skolen har stadig for megen Gæld at
slaas med, og der er ogsaa stadigvæk nød
vendige Nyanskaffelser — f. Eks. skal vi i
Aar have en ny Kedel' til Centralfyret.
Den vil koste 5—7,000 Kr.
Vi er taknemmelig for hver Gave, der
styrker vor Økonomi, men endnu mere for
det Vennesind og det hjertelige Haandtryk, dei ligger i hver Gave.
<
J. M.

Midt i September kom en af Sommerele
verne og fortalte, at hun den 8. August
om Aftenen sammen med et Par Kammera
ter havde siddet paa Nr. 83 og røget Ci
garetter. De havde lige pakket deres Ting
ud efter Hjemkomsten fra Ferien
Kl. ca. 19,50 ryddede Eleven op i sit Væ
relse. tog Askebægeret og hældte Asken
ud i en Bunke Papir, som hun derefter
krøllede sammen og smed ud i Skarnkas
sen. Straks derefter gik de paa Stationen
med nogle Kammerater, og 10 Min. senere
slog Ilden ud af Vinduet fra det Rum,
hvor Skarnkassen staar. Branden lynes saa
ledes at være fuldt opklaret.
Eleven har været meget fortvivlet over
det skete; hun har selv meddelt 'det baade til os Lærere, Kammeraterne samt Po
litiet.
•
Jeg tilføjer, at alle vi paa Skolen har
givet hende vor fulde Tilgivelse.
M.

Højskolekredsen i Aarhus

har Møde Mandag d. 18. Oktober.
Det gaar godt

med Istandsættelsen af Skolen, et Par
Billeder kommer i næste Nr. af Bladet.
H.U.H.-Kredsen for Fyn

indbydes til Hyggeaften Sønd. d. 31. Ok
tober Kl. 19,30 hos Overlærer Astrupgaard,
Bülow svej 17, Odense.
Da det er i Anledning af vort Sølvbryl
lup vi vil feste, skal Sukker og Brød ikke
medbringes, men derimod godt Humør og
de unges Sangbog medbringes. — Fru Læ
rer Pedersen, Haslev, kommer til Stede.
Stinne og M. Astrupgaard.
Haslevkredsen

i Aarhus har Sammenkomst paa Hotel
»Ansgar« Mandag d. 18. Oktober Kl. 20.
Forstander Magelund, H.u.FL, taler og
der er Kaffebord.
Nærmere i Aarhus Stiftstidende.
Vel mødt.
Udvalget.
Haslevkredsen i København (II.u.SS.)

har Møde paa KFUK, St. Kannikestræ
de, 1. Nov. Kl. 20. Hr. Forstander Mage
lund taler. Velkommen alle.
P.K.V.
Emma Augustinus.
Red. N. P. Pedersen.

Førstanderens Møder i Oktober.
Søndag den
Tirsdag >
Onsdag >
Torsdag »
Søndag »
Mandag >
Tirsdag »
Søndag »

10. Oktober
»
12.
13.
»
14.
17.
*
18.
>
19
>
24.

Mandag > 25.
Tirsdag > 26.

>
>

Lönsboda, Sverige
Hammerum
Aulum
Ikast
Thorsager Kirke
Aarhus
Hammer og Lou
Herning Kl. 14
Aalborg Kl. 20
Silkeborg
Holstebro

Bryllnp’er.

18. September viedes F'rk. Hanne Støv
ring, Sommer 47, til Hr. Sekretær Frede
Andersen, København.
9. Oktober vies Frk. Musse Kaltofh Han
sen til Hr. Forv. Jens Erik Højhus, Adr.
efter 21. ds. Gemysegaard, Vojens.
Hjertelig til Lykke!
Tak skal I ha’

for. Kontingent, som stadig indgaar. 1,
der ikke har faaet det afsendt endnu, be
des læse mine Betragtninger i Septembernumeret.
Venligst N.P.P.
Her

lidt af en Hilsen paa en Kupon.----og
saa disse »Rim«, som er uden Hoved og Ha
le og tilmed har ondt »i Fødderne«.
H. NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV

