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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

— stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.
I Kaj Munks bog om Kristian den 2., som
for øvrigt er tilegnet mænd af den danske
højskole, tegnes et smukt billede af kejser
Karl d. 5.s datter, dronning Isabella (Elisabeth),
der som 15 årig blev gift med Kristian d. 2.
Hun kom fra det rige, solbeskinnede syden
til det kolde nord; og hun frøs — ikke blot
på grund af klimaet, men mest fordi hendes
mand elskede Dyveke mere end hende. De
svære forhold drev imidlertid dronningen ind
til Gud; det skildres rørende i det 2. billede
i bogen.
Isabella: (opdager Christiern) Men Chri
stiern, er du kommet fra Jylland. Var rejsen
streng?
Christiern: Kun Gud burde være konge,
Isabella. Det er ikke til at magte på en gang
at være konge og et menneske.
Isabella: Har De voldt dig mange furer i
panden?
Christiern: Og i hjertet med.
Isabella: Dem i hjertet han jeg jo ikke
glatte. Men må jeg prøve dem i panden?
Christiern: Hvor han du tro på Gud i
denne verden af virvar, Isabella?
Isabella: Hvor hunne jeg leve uden? Jeg
har så meget at hæmpe med — herinde i
hjertet, mener jegChristiern: Min lille fromme gode dronning!
— — — og så går han ind til Dyvehe!
I samme billede har Kaj Munk digtet en
lille salme på to vers, som han lader Isabella

synge. (Den han synges på melodien: „Med
strålehrans om tinde"). Jeg tror, den hunne
blive til hjælp for mange af os, hvis vi lærte
den udenad.
Du ved det noh mit hjerte,
du ved, at Gud er stor —
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfor.
Velan så får du hæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.

I vor tid, hvor menneskers blik let bliver
rettet på djævelen og hans magt, er det vig
tigt, at vi kæmper for at holde vort blik rettettet mod Gud. Mange moderne bøger hand
ler om Guds fjendes uhyggelige magt. „Fra
helvedes blækhus", „Djævelens part", „Bag
helvedes port“, A. Huxley: „Dyret og sjælen"
o. s. V.
Måtte vi altid være blandt dem, der i
troen har taget imod Kristi sejr på golgatha
og påshemorgen, så vi med frimodighed han
se livets hårde virhelighed i øjnene, men al
ligevel synge:

Velan så får du hæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud. Johs. M.
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Drømmen om højskolen.
Hvert, efterår går der i vort land mange
unge med store forventninger og lyse
drømme i sindet om den kommende skole
vinter.
Det er ikke alene lier i Danmark, der
går sådanne unge, det er også i de øvrige
nordiske lande. Og jeg tror, der er nogle
unge, som er særlig forventningsfulde, og
hvis drømme er langt mere illusionsfyldte
og langt, mere spændende end andres, for
di disse få udvalgte er blevet betroet dette
betydningsfulde privilegium, at modtage
et statsstipendium fra, et af de andre nor
diske lande.
Således fyldtes mit sind af glad forvent
ning sidste efterår, før jeg skulle rejse1 til
Sverige for at være elev ved en svensk fol
kehøjskole. Mine forventninger blev in
genlunde skuffede. Jeg skylder foreningen
»Norden« en stor tak fordi jeg blev skæn
ket et svensk statsstipendium, ligeledes
skylder jeg »Åsa«, skolen jeg var elev ved,
rektor A. Degermann, lærerstaben og de
ypperlige kammerater en stor tak for den
berigende, gode vinter, jeg tilbragte på
»Åsa«.
Da jeg var elev på H.u.H., nærede jeg
et stort ønske om en gang at komme på
en svensk højskole, men troede dog ikke,
at dette ønske skulle blive opfyldt. Jeg
kendte dengang ikke til den udveksling,
som foreningen »Norden« arrangerede, og
mente derfor, at et ophold på en svensk
højskole ville overstige mine økonomiske
evner. Desuden var jeg noget i tvivl, om
nian nu også kunne få et virkeligt ud
bytte af at sidde på en svensk skolebænk.
Stipendiet hjalp mig over de økonomiske
vanskeligheder, og efter en kort tid tænk
te jeg aldrig på, at jeg ikke var på en
dansk skole. Lærerne talte et tydeligt
svensk, jeg havde derfor let ved at følge
med i timerne.
Vil man så spørge, om de svenske høj
skoler er ligesom de danske, så er 'det ret
vanskeligt for mig et svare, fordi hver
skole, såvei i Danmark som i de andre nor
diske lande, vel har sit eget særpræg,
men stort set, tror jeg ikke, der er nogen
stor forskel, måske er der mere arbejde,
på te n svensk håj skole, og måske ligner
det lidt mere et gymnasium eller lignen

H.u.H.
de, idet opholdet afsluttes med en slags
eksamen, hvor der gives karakterer. Men
iøvrigt betragtes Grundtvig også i Sverige
som en af højskolens banebrydere, og den
bærende tanke i højskolens arbejde er tro
en på det levende, ords magt.
»Åsa« er en gammel folkehøjskole, den
er noget i lighed med H.u.H., ikke just en
indre-missionsk, jeg tror man kan kalde
den en kristen-humanistisk. Eleverne var
opdelt i et første års og et andet års hold
med henholdsvis 52 og 29 elever. Emner
ne er næsten de samme som på en skole;
her i Danmark, dog forekommer det mig,
at der lægges særlig vægt på samfunds
lære og historie. Andet års elevernes kur
sus er mere baseret på selvstændigt ar
bejde. I april måned er der et ekstra kur
sus for de af andet-års eleverne, som øn
sker at deltage. Dette kursus har til for
mål at repetere og supplere det gennem
gåede stof fra. vinteren, samt vejlede ele
verne i, hvordan man leder en studiekreds,
ungdomsforeninger o. 1.
Mit ophold på den svenske højskole har
været en stor berigelse og til megen glæ
de, min horisont er blevet lidt videre, jeg
har fået mange kammerater blandt svensk
ungdom, jeg har lært at værdsætte og re
spektere dette vort broderfolk, jeg kom
til at føle mig hjemme i Sverige. En tid
lig søndag morgen mod slutningen af kur
suset, fik jeg lov at hejse det svenskel
flag, dette flag, som jeg finder, er' lige
så. smukt som vort danebrog, da følte jegkærlighed til dette land, i hvilket jeg hav
de været gæst en vinter, jeg følte, jeg el
skede det svenske folk, dets sprog, ja,
hele den svenske natur, og det er mit håb,
at disse følelser aldrig må slukkes. Jeg vil
ønske, at mange flere måtte føle som jeg,
og det er mit ønske, at kærligheden til
de andre nordiske folk må blive større og
mere levende.
Jeg er overbevist om, at de fleste unge,
som får lov at gæste et af broderlandene,
føler noget- lignende som jeg. Det er vel
også netop dette, der er foreningen »Norden«s hensigt med udvekslingen, at viskal
lære at elske vore brødrefolk, knytte ven
skabsbånd landene imellem, og således
knytte de nordiske folk sammen til et
folk.
Chr. W. Kruse.

H.u.H.

Vinterholdet 1949—50.
Kvinder
1 Aage, Ellen, Sanatoriet, Haslev
2 Andersen, Dagmar, Genner
3 Bjerrum, Nina, Glamsbjerg
-1 Bröslet, Else, Tølløse
5 Christensen, Aase, Fredericia
G Christensen, Inge Birthe, Niløse
7 Christensen, Kristine, Tranum
8 Christensen, Lilly, V. Hedegaard
9 Christensen, Ruth, Ny Thagaard
10 Christiansen, Edith, NT. Skovsgaard
11 Christoffersen, Karen, Østerlars
12 Dencker-Hansen, Agnethe, Faxe Ladepi
13 Dueholm, Stinne Kr., Bording
14 Eliassen, Gerda, Trangisvaag
15 Futtrup, Kirsten Marie, Fredsø
16 Garne, Edel, Sellerup Skov
17 Grau, Ingeborg, Vejstrup
18 G ellerman, Cecilie, Tyskland
19 Hald, Dagny Nørgaand, Storup
20 Hansen, Ellen, Høng
21 Hansen, Ellen Margr., Aarhus
22 Hansen, Gudrun Joh., Haslev
23 Hansen, Margrethe, Høng
24 Hansen, Rigmor, Skjern
25 Holm, Grethe Mølgaard, Ribe
26 Jensen, Aase, Holstebro
27 Jensen, Edith, Aalborg
28 Jensen, Jenny K. Sondergaard, Ulstrup
29 Jensen, Marie, Gørding
30 Jeppesen, Karen Ingrid, Broby værk
31 Joensen, Else Susanne, Færøerne
32 Jørgensen, Marie Udengaard, Bredballe
33 Jørgensen, Guri Helene. Helsingør
34 Kali, Christa, Slesvig
35 Kirk, Karen Marie, Holstebro
36 Knudsen, Ebba, Hedensted
37 Knudsen, Ella Annalise, Jellinge
38 Leerskev, Metha Kirstine Fallesen,
Dalager
39 Linnebjerg, Birgitte M., Ikast
40 Madsen, Jytte E., Aalborg
11 Maj holm, Viola, Bramminge
12 Mogensen, Birthe, Nørt oft
13 Nielsen, Emmy, Aalborg
44 Nielsen, Kathrine S. L., Remmerhmd
45 Nielsen, Ena. Munk, Bjerringbro
46 Nielsen, Maren Ingeborg, Lunderskov
47 Nielsen, Ruth M. Møller, Stenderup
48 Olesen, Annelise Marianne, Esbjerg
49 Ottesen, Liscy Vibeke, Skive
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50 Pedersen, Anna, Nr. Gunderup
51 Pedersen, Ruth Gudrun, Aarup
52 Rasmussen, Abelone, Svendborg
53 Rasmussen, Anna K., Tommerup
54 Slumstrup, Army Marie, Pjedsted
55 Thomsen, Dorthea, Isenvad
56 1 homsen, Ruth P., Vorbasse
57 Toft, Maria Nielsen, Bording
58 Winther, Ruth Kærgaard, Gerlev
39 Ostergaard, Ruth, Jægerspris
60 Poulsen, Martha Dorthea, Hillerød
61 Poulsen, Rigmor M. Ref's kou, Handbjerg
Elever paa 2-Aars Holdet
62 Brandt, Henny B. M., Hadsund
63 Hansen, Inger. Marie, Je j sing
64 Nielsen, Anny Elise, Gudme
65 Nielsen, Emma, Tjæreborg
66 Poulsen, Margrethe, Uglev
67 Skjønnemann, Agnethe, Kolding
68 Thøle, Babara, Slesvig
Mænd
1 Andersen, Carsten Sloth, Geraa
2 Andersen, Mogens, Koldmose
3 Andersen, Verner, Leding
4 Andersen, Hans Bent, Næstved
5 Bærenholdt, Erik Johs., Hjarup
6 Christensen, Martin, Aulum
7 Christiansen, Chr. Bisgaard, Østerbølle
. 8 Faurholt Hansen, Ib, Vesterø
9 Frederiksen, Ingvald, Skibsby
10 Hansen, Carl, Vester Kærby
11 Hansen, Erhardt Helge, Vamdrup
12 Hansen, Frede Ludvig, Ørskov
13 Hansen, Robert, Isenvad
14 Hansen, Viggo, Høng
15 Hoffmann-Kristensen, Villy, Aulum
16 Holm, Julius, Kolding
17 Jensen, Arne, Kalbore
18 Jensen, Henning Hedemann, Støvring
19 Jensen, Henry, Aasted
20 Jensen, Poul Anker, Tyrelse
21 Jensen, Tage Uffe Møller, Thorup
22 Jespersen, Anker Johs., Valby
23 Jespersen, Henning Evald, Viby
24 Jessen, Emil Gerhardt, Billund
25 Johnsen, Viggo Emil, Knarreborg
26 Jørgensen, Johs., Bøgballe
27 Landbo, Harry Østergaard, Bjerringbro
28 Larsen, Peter Boysen, Gettrup
29 Laursen, Jens, Fonnesbæk
30 Michelsen, Jens Ejner, Høsten
31 Moisgaard, Gunner, Nr. Nissum

H.u.H.
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32 Møller, Hans Morten Chr., Kyndeløse
33 Nielsen, Aage, Gøli
34 Nielsen, Jens Holger, Undcrlien
35 Nielsen, Peter Kr., Raasted
36 Nielsen, Skj ølstrup, København
37 Nygaard-Jensen, Vagner, Herrup
38 Olsen, Hans Jørgen, Frøbjerg Vænge
39 Oxvig, Ivan Duer, Aabyhøj
40 Rasmussen, Johs. Herman, Bred
41 Sabel Gøran, Finland
42 Schorling, Ernst, Tyskland
43 Steensgaard, Kjærgaard, Gettrup
44 Stentoft, Kaj Herluf, Stagstrup
45 Sørensen, Aage Heide. Esbjerg
46 Sørensen, Carl Laurids, Bæklund
47 Sørensen, Søren, Bedsted-Lø
48 Vammen, Olaf, Hejring
49 Zollinger, Max, Bachs. Schweiz.
50 Østerby, Carl Peter, Sommersted
Mænd paa 2-Aars Holdet
51 Hansen, Chr. Christiansen, Burkal
52 Willy Heide, Esbjerg
53 Højen, Ove, Brøudum
54 Iversen, Johs. Grøn,
55 Nielsen, Anders Helmuth Lyngholm,
Frøslev
56 Olsen, Olaf Wilhelm, V’aag
57 Sørensen, Carl Øvli, Lading
Bryllupper.

16. septbr. viedes i Rønbjerg kirkefrk.
Ellen Nørgaard Clausen, 48-49, til hr. læ
rer Arne Mølgaard Laustsen, 37-38. Re
tortvej 16 I, Valby.
Ukendt dato viedes frk. Inger Mogen
sen, Sommer 46. til hr. sekretær Bernhard
Thomsen, KFUM, Hjørring.
Fredag d. 18. november viedes i Ilskov
kirke frk. Ninne Hansen, Agerskov, Bor
ding, til hr. gdr. Jarl Nordestgaard, Isenvad. Ikast.
Hjertelig til lykke !
Sommerholdet 38.

Vor vandrebog er forsvundet og jeg be
der jer alile snarest sende mig jeres
adresse, at vi kan få en ny i gang.
Venlig hlsen
Leonora Andersen, Bjert skole, Vinderup.
„Brevduen 1929"

har ved frk. Marie Pedersen, Gadstrup,
indsendt kr. 19,75 til elevforeningen. Vi
takker og kvitterer.
Udgivet af Elevforeningen.

Hilsen fra Paris.

Fjernt ligger H.u.H.,
og det er ikke Hl at forstå
vi nu har set Paris. —
Vi tænker på jer, naturligvis,
som gerne ville ha" været med
for at se dette skønne sted.
Efter at ha’ nået vort mål,
har vi drukket vor kære skoles skål.
Vi mange hilsener sender
til alle gode venner!
Paris, d. 29. oktober 1919.
Bodil — Lis — Esther P. — Esther J.
Inga— Hedvig - Marianne —A x. Nielsen.
Kolding højskolekreds.

Lørdag d. 26. november kl. 29,00 taler
forstander 1’. Møller, Tommerup, på KF
UM. (Emne: Afgørende øjeblikke.) Man
bedes som sædvanlig tage sin højskole
sangbog samt brød med.
Læsning.

Nye bøger fra Lohses forlag:
Marie Louise Bache: »Nye gæster på
villa. Vrå.« -- Villa Vrå — et herligt navn
for et frisk og godt hjem, læs bogen for
familiens yngre medlemmer.
Niels Aage Barfod: »Rigdom.« — Og
dette gr bogen, man kan'give de unge —
ældre tager heller ikke, skade at læse den.
Bogen ender anderledes end man havde
tænkt. Det må vel siges at være en for
del. Hovedpersonen Knud Kastrup sætter
sit kald og sin tro — hvis han da havde
nogen — over styr for at vinde rigdom.
Han vinder den, mister den igen, men fø
res gennem sit nederlag til at blive et
værdifuldt menneske.
Flere anmeldelser i næste nr.
Julebøgerne er kommet.
Haslev-kredsen, Aarhus.

Slut op om vore sammenkomster og vel
kommen til adventsfest onsdag d. 7. de
cember kl. 8 på KFUM., Klostergade.
Haslev-kredsen i København (H.u.H.)
har møde på KFUK., St. Kannikestræ
de, 1. decb. kl. 29. Sekretær Hansen ta
ler. Emne: Kirkeåret. — Derefter gene
ralforsamling m. dagsorden: 1. beretning,
2. regnskabet, 3. bestyrelsesvalg, 4. even
tuelt. — Velkommen alle.
P.k.v.
Emma Augustinuß'.
Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
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