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S tud i o sam li ng' 
Frederiksberg Alle 22 V

ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

II. ti. II.s nye Formand. ET GODT HAAS

Baa Bestyrelsesmødet den 8. Juni skulae 
der vælges en ny Formand, og Valget faldt 
paa Manden, vi ser over disse Linier, Tri
kotagefabrikant Ole Vestergaard Poulsen. 
Det er en ny Mand paa Formandsposten; 
men for Skolen er det en velkendt Mand. 
1 .Vinteren 1929—30 var Vestergaard. Poul
sen Elev paa H.u.H., og den Forbindelse, 
som da knyttedes, er blevet holdt trofast 
ved Lige og styrket ved gensidige Besøg; 
det var altid en Glæde at komme paa Be
søg i Ikast; vi, der har prøvet det, mindes 
med Tak disse festlige Dage.

I 1941 traadte Vestergaard Poulsen ind i 
Skolens Bestyrelse, blev sidste Aar Næst
formand og er altsaa nu blevet Formand.

Alle vi her paa Skolen, gamle som nye 
Venner, glæder os over dette Valg og by
der den nye Formand hjertelig v e 1- 
k ommen til fortsat Samarbejde. Vi ved, 
han vil gøre sit bedste, og vi lover at gøre 
dot samme for det, vi fik at arbejde sam
men lom — H.u.H.

»Men han selv, vor Herre Jesus 
Kristus og Gud, vor Fader, som har 
elsket os og givet os en evig Trøst 
og et godt Haab i Naade, han trøste 
eders Hjerter og styrke eder i al god 
Gerning og Tale.« (2. Thes. 2, 16-17).

Paulus havde skrevet mange gode Ting 
til Menigheden i Thessalonika, og nu skal 
han til at slutte sit Brev. Saa kommer han 
til at tænke paa, at det nytter jo altsam
men ikke, hvis ikke Gud selv nyskaber og 
nydanner deres Hjerter og daglig er hos 
dem.

De samme Tanker fylder os.
Vi staar nu ved Slutningen af vort Elev

stævne — det 25., der har været holdt i 
denne Have. Eleverne. Personalet og Læ
rerne har alle gjort deres bedste. Alligevel 
er vi klar over, at det egentlige, det bedste, 
vi gerne vilde, at I gamle Elever skulde 
faa. med herfra, kan vi ikke give jer, det 
kan kun Gud selv give, ved at I har mødt 
ham og ved, at han drager med jer herfra.

Vi har i disse Par Dage, som forøvrigt 
hver Dag paa denne Skole levet under 
Guds Faderkærlighed. Midt i en Verden 
fuld af Haabløshed og Fortvivlelse har han 
»givet os et godt Haab i Naade«. Det. Valg-; 
sprog, Eleverne selv har sat over dette 
Stævne: »Her Ungdom haaber!« (H.U.H.) 
er rigtigt. Gud har »givet os et godt Haab 
i Niaade«. Han har sat os over i sit Rige, 
som aldrig ka,n rokkes, og som skal faa 
Sejr til sidst, selv om Riget bliver angre-, 
bet og kan synes at vakle, ja, selv am 
Mørkets Magter triumferer. Vi har dog 
Vished om Sejren engang.

Vi har ogsaa ved dette Samvær villet 
trøste ensomme og anfægtede: Hjerter. 
Gennem festligt og fornøjeligt Samvær og 
Kammeratskab har vi villet opmuntre dem, 
•der til daglig staar paa ensomme Postei, 
for at give dem nyt Mod og Frimodighed.
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Gennem Ordet og Nadverbordet og det 
kristne Fællesskab har vi villet styrke 
jer til Opgaverne, hvor de venter jer der
hjemme.

Der har ogsaa lydt en Appel til Tjene
ste i Gerning |og Tale blandt moderne 
frigjort Ungdom i vort Land. Maatte I nu 
drage bort som Aandens Budbringere til 
vor materialistiske og aandløse Slægt.

Alen vi slutter som Paulus. Vi ved. at 
vi ikke kan skabe det. men Han selv. Vi 
er klar over, at alle vore Anstrengelser er 
unyttige, hvis ikke han selv gør det og 
drager med jer. Stol paa ham. Gør jer sto
re Tanker om Guds Almagt! Hav et stærkt 
Haab til hans Indgriben ! Fortrøst jer til 
hans ‘Hjælp og Bistand i alle Ting! Han 
skal styrke jer i al god Gerning og Tale.

(Forstanderens Andagt, som ikke 
blev holdt paa Grund af det hastige 
Opbrud).

En stor Oplevelse
blev det 25. Elevstævne paa H.u.H. Skønt 

Forberedelserne »blev truffet under truen-1 
de Skyer, blev det alligevel straalenjde 
Vejr, og Programmet kunde gennemføres 
fuldt ud. Ca. 350 Gæster spiste til Middag 
om Søndagen, endnu flere var der om Af
tenen. Naar dertil regnes Skolens egne 
ca. 100 Beboere plus Deltagere fra Haslev 
()megn, som selv medbragte Mad. maa vi 
regne med over 500 Deltagere. Over 20 
25-Aars-Jubilarer var mødt, dertil mange 
20, 15, 10 og 5-Aar s Jubilarer.

Hilsener indløb fra en Mængde gamle 
Elever baade fra Ind- og Udland.

Vi vil hermed gerne sige Tak til alle, som 
kom og bidrog til Festen, og Tak til alle, 
der sendte Hilsener. Det vilde fylde en 
Spalte i Bladet at nævne hver enkelt, saa 
vi maa gøre det en gros !

Tak ogsaa til alle, der sendte Ratione
ringsmærker eller gav Gaver til Festen.

Auktionen vod Generalforsamlingen gav 
Kr. 01.78, dertil kom amerikansk Lotteri 
med Kr. 382.13, ialt 444,21 Kr. til Gymna
stiksalen, hvilket' Beløb er indsat paa den 
Sparekassebog, Vinterholdet 1947 - 18 over
rakte Skolen, og hvorpaa der nu indestaar 
Kr. 7507,50.

Følgende Gevinster fra det amerikanske 
Lotteri er ikke afhentede :

Lampe, gul Seddel Nr. 24a »Fra Arbejdsdagen« Nr. 84 
rød « « «7a

i brun « « «21
Spejl m. Hylde« 54 « « 12a

Gud er god mod os, maatte hans God
hed lede os til helhjertet Tjeneste i hans 
Rige. J. M.

2. Aars-Holdet.
Der er nu indtegnet saa, mange Deltage

re, at vi kan regne med, at 2. Aars Holdet 
er sikret. Vi beder gamle Elever gøre et 
Arbejde for at tilskynde Alænd, som har 
Mulighed for at frigøre sig, til at komme. 
Alan kan faa. Amtsunderstøttelse til Høj
skoleophold indtil tre Gange. Jeg tror, at 
det vil blive en Oplevelse for Deltagerne 
at sidde nogle Timer hver Dag med en af 
os Lærere rundt om Bordet i Biblioteket og 
trænge dybere ind i Bibelen, Troslære, Hi
storien, Litteraturen, Sjælelæren, O'. s. v.

Skulde en eller anden travlt optaget 
Aland først være i Stand til at komme ef
ter Jul. vil vi sikkert være i Stand til at 
tage ham med. M.

Ny Lærerkraft.
Med dette Kursus for Øje har Bestyrelsen 

midlertidigt antaget en n y Lærer k r a 11 
til Skolen:

cand. mag. G u d r u n B u d t z Chris t c li
sen, som vi herved byder velkommen til 
Skolen.

Efter Skoleembedseksamen med Fagene 
Historie og Kristendomskundskab meldte 
Gudrun Budtz Christensen sig til D.M.S. 
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og var under Krigen Missionær i Manchu- 
riet, hvor hun havde meget svære, men og- 
slaa rige Aar. Efter Krigen har hun igen, 
været paa Studierejse i England og Skot-, 
land, hvor hun har opholdt sig paa for
skellige Skoler.

Vi glæder os over igen at faa en kvinde
lig Lærer boende paa Solen og haaber, al 
Erk. Budtz Christensen maa faa en god 
Tid paa H.u.H., indtil Missionsmarken i 
Kina forhaabentlig igen lukkes op.

Elevmødet.
Der kunde være meget at fortælle om 

det 25. Elevstævne paa Skolen her — langt 
mere end Papirrationen tillader — den er 
noget knap, og en Ting mere er i Vejen, 
Billederne; men Billeder skal der til ved 
festligt Lejligheder, og festligt var Elev
mødet. Det var alle paa Skolen enige om 
at gøre deres bedste for. Der arbejde
des som sædvanlig med Liv og Lyst baade 
ude og inde for at give Samværet en smuk 
Ramme, og det lykkedes — saa synes det 
mig — ogsaa godt. Ja, det forstaar sig, vi 
tænkte da ogsaa paa Indholdet; men det 
Arbejde foregaar som bekendt bedst i no
genlunde Stilhed.

Det er. hvad vi kan foretage os; Vejret 
og Deltagelsen raader vi ikke for. Jeg hu
sker Stævner med øsende Regn, som trods 
alt var velkommen. Jeg husker ogsaa 
Stævnet 1914, da blev langt de fleste Del
tagere stoppet et eller andet Sited paa 
\ ejen af Generalstrejken, som trods ait 
— naa, ja ...

I Aar var der ingen Hindringer, Vejrer 
blev godt og alle de indmeldte Deltagere 
plus nogle, der fik fri i sidste Øjeblik kom 
og fyldte op overalt paa Skolen, der vat 
festligt

Generalforsamling

Vore egne Lokaler var fyldte, og desu
den havde vi faael Lov at indkvartere, godt 
100 Gæster paa Haandværkerskolen og ca. 
50 paa Gymnasiet. Vi sender disse Naboer 
en venlig Tanke og en stor Tak. Gid de 
maa, ane, hvor glade vi var for det, og hvor 
stor en Hjælp de ydede os.

En ,venlig Tanke sender vi ogsaa, her 
weekdend Ordningen. Den gør, at langt, 
flere end forhen kan faa hele Samværet

Dette forløb programmæssigt og behøver 
derfor ikke nærmere Referat. Vore Ydel
ser saavel materielle som aandelige, 
kunstneriske og eksplosive modtages med 
Velvilje og Anerkendelse. Alt det planlag
te naaedes undtagen Forstanderens Afslut
ningstale, som af Hensyn til, at de danske 
Statsbaner har faste Afgangstider, ikke 
naaede at komme med. Den findes derfor 
paa. Bladets Forside.

Dette Elevstævne var som sine Forgæn
gere en dejlig Fest, et gensidigt Haand
slag paa, at H.u.H. vil vi vedblivende staa, 
sammen om.

Sommerholdet 1943!
Stævnet i Gødvad Præstegaard afholdes 

fra Lørdag Aften den 21.-7. — Mandag d. 
26.-(7. for Sommerholdet 1943. Indmeldelse 
snarest. Medbring selv Sengetøj, Haand- 
klæde. Kniv, Ske, Gaffel samt Ratione-, 
ringsmærker. Udgifterne deles. Pa
stor Nepper-Christensen taler i Godvad 
Kirke Søndag Morgen Kl. 8V2. Lærer Pe
dersen taler om Eftermiddagen. Mød tal
rigt op. Paa Gensyn alle '

Henning og Kronborg.

8 Dage paa Højskole.
Aalholm Aftenhøjskole — Leder N. Olav 

Nielsen (Elev 1938-39) har planlagt otre

25 Aars Jubilarer
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Dage paa Højskole paa Rønde Højskole. 
Der er lagt et udmærket Program, og Sko
lens Beliggenhed til et saadant Ophold er 
til. ug. Skal du have otte dejlige Feriøda-, 
ge, kan du trygt tage dem der. Alle Op
lysninger faas ved Henvendelse til Lærer 
Ölav Nielsen, Peter Bangsvej 227, Valby, 
eller Forstander Hansen-Hauge, Højsko
len, Rønde.

Stævnet varer fra 7.—14. August.

Efteraarets Elevstævner
haaber vi at kunne gennemføre som sæd- 

vlanlig. I kender jo Dage og Støder; der 
bliver dog en Forandring i Aar, som ne- 
denstaaende Viborgprogram viser.

Bryllup.
8. Maj viedes i Birkerød Frk. Grete Chri

stiansen (47) til Hr. Pastor Henning Ras
mussen.

Frk. Kamma Møller Andersen (1947-48) 
blev den 25. Maj viet i Brorstrup Kirke 
til Hjælpepræst i Grimstrup v. Esbjerg- 
Martin Salomonsen.

Den 19. Juli vies i Assens Frk. ErnaPaa- 
rup. Holstebro, til Missionær Ekkard Han
sen, Sønderborg, begge 1946-47. Bryllups
adresse : Adelgade 30 A, Assens.

Den 1. August vies i Ribe Domkirke Frk. 
Kirstine Overgaard (1916-47) til Børge Niel
sen, Ribe. Bryllupsa dr.: »Riberhus«, Ribe.

H. u. H. ønsker hjertelig til Lykke.

1947-48.
Vi har i Dag været samlet 6 Elever fra 

Vinteren 47-48 i Anne Lykkes Hjem, vi 
har haft en dejlig Dag sammen, hvor vi 
har opfrisket de gode, gamle Minder. - 
»Vi’el løwt wor Kop' saa glaadle op for 
dem svunden gammel’ Daw«.

Vi sender Forstanderfamilien, Lærersta
ben, Personalet og 47-48 Elever de hjer
teligste Hilsener.

Ellen Johansen, Ruth Pedersen, Anna. 
Lykke, Henry Frederiksen, Chresten Mik
kelsen, Arne Olesen.

Elevmøde i Viborg
Søndag den 29. August paa K.F.U.M.
Kl. 14 taler Forst. Thorlø. Kl. 15: Kaffe
bord. — Frit Samvær. Kl. 16,30: Forstander 
Christensen og Lærer H. Zeuthen.

Hjertelig velkommen! P.U.V.
Carl Johansen.

1 Hellerup
taler Forst. Christensen samme Dags Al

ten Kl. 20 i Missionshuset.

Flere Billeder
fra Elevfesten følger i næste Nr.

Pelskrave
forbyttet ved Elevfesten. Henvendelse 

til. Skolen eller Fru Mejeribestyrer Eskild- 
sen, Hald, Dyssekilde.

Vævning.
Da der i de sidste Aar blandt de kvinde- 

delige Elever har været stor Interesse for 
Undervisning i Vævning, blev det ved sid
ste Bestyrelsesmøde vedtaget at anskaffe 
2 Væve til, saaledes at Skolen, for Frem- 
har 4 Væve, og mange flere Elever vil 
kunne faa Lejlighed til at faa Undervis- 
Ping i dette Fag. Vær med til at sige til 
unge Piger, at de til Sommer vil kunne 
faa Væveundervisning paa Den udvidede 
Højskole. Fru Forstander Pagh Petersen, 
som i mange Aar har forestaaet denne Un
dervisning, vil faa 8 Timer om Ugen, saa
ledes at Undervisningen i Haandgernmg 
og Vævning vil blive meget grundig.

Rugbrødsmærker
modtages med Glæde (ogsaa gamle).

K. M.

HASLEVSTÆVNE afholdes
Sondag den 29. August 1948 i Vamdrup. 
Kl. 9,30: Højmesse i Vamdrup Kirke ved 

Forst. Magelund, Udv. Højskole. 
Altergang ved Sognepræsten.

Kl. 12,00: Middag paa Missionshotellet a 
3,50 Kr. (husk lidt Smørmrk.).

Kl. 14,30: Velkomst, hvorefter Lærer Da
vidsen, Højskolen, taler.

Kl. 15,30: Kaffebord a. 2.00 Kr. General
forsamling-Nyt fra Skolerne. Gi
det frit.

Kl. 19,30: Afslutningsmøde v. Lærer B. 
Munch, Landbrugsskolen, og Sog
nepræsten.

Indm. til Middag og Kaffebord bedes 
sendt til Jobs. Hansen, »Sødalgaard« pi- 
Vamdrup. Tlf. Hjarup 8 inden 25. August.

De unges Sangbog benyttes.
Velkommen alle til Vamdrup.

Bestyrelsen. .

Red. N. P. Pedersen. H.NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV


