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Statens radades lake
Studiesamling:
Frederiksberg Alle 22 V

EL EV BLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV



Tlogk al iule-evangdiets udsagnsord.
Det er interessant at studere ordenes 

liv. Navneordene udtrykker erkendelses si
den ved tilværelsen, tingenes indhold. Til
lægsordene udtrykker følelsessiden, tinge
nes væsen. Udsagnsordene derimod viljes
siden. De udtrykker handling og bevægel
se. I og for sig ligger det. i selve navnet 
udsagnsord. Det er de ord, der udsiger no
get, de ord, der betyder noget. Den latin
ske benævnelse for udsagnsord er verbum, 
der egentlig betyder ord. Verberne er alt
så de egentlige ord. Derfor kan udsagns
ordene bøjes i så mange former. Mange 
kender de tyske udsagnsord, som de har 
slidt med i årevis i skolen. Endnu værre 
er det med de latinske og græske, for 
slet ikke at tale om de hebraiske, der fore
kommer i en uendelighed af former.

Imidlertid går det i de moderne sprog 
mere og mere sådan, at disse fine nuan
cer slides bort. Med den sidste danske ret- 
skrivnings-reform forsvinder også en del 
fine udtryksformer, når vi allesammen al
tid skal skrive »ville« og »skulle« med to 
»11«. Sprogene bliver mere og mere runde 
og uden karakterejendommeligheder. Det 
er naturligvis en lettelse for dem, der skal 
lære sproget, ligesom det er lettere for 
en landmand kun at have flad jord, men 
derfor vil vi dog ikke undvære bakker og 
høje, som netop giver landskabet karak
ter og skønhed. I sin bog om Luther 
»Angst — Mod« lader Jacob Knudsen Lu
ther sige: »Bjergene, de taler til mig —, 
men sletterne, dem ser jeg på og taler 
til; derfor sladrer sletteboerne så meget, 
fordi de skal sige det hele selv.« Luther 
har altså gjort den erfaring, at bjergboer

ne er fåmælte og lægger indhold i de en
kelte ord, hvorimod sletteboerne ofte bru
ger for mange ord.

Men nu juleevangeliet!
Vi vil denne gang ikke standse ved nav

neordene, ej heller tillægsordene, men ved 
nogle udsagnsord:

1) »Lad os gå til Bethlehem.«
Hyrderne sidder og overvejer. De har 

haft en mægtig oplevelse, men denne op
levelse kræver handling af dem. Mange 
oplevelser fordufter, fordi de ikke efter
følges af handling. Hyrdernes overvejelse 
blev til handling, og deri ligger der en ap
pel til os.

2) »De skyndte sig.«
Det vil sige, de opsatte det ikke. De 

ville finde Messias. Også her har udsagns
ordet en appel til os. Denne jul er måske 
den sidste nådetid for mange, som læser 
dette. Mangt et øje har lukket sig siden 
sidste jul. Lad os derfor ikke opsætte det, 
men bruge tiden til at søge Gud, medens 
han findes.

3) »De kom.«.
De lod sig altså ikke standse. Intet fik 

lov at hindre dem på vejen. De blev ik
ke hængende på overvejelsens stadium. 
Men de kom til krybben. I lignelsen om 
den tabte søn (Luk. 15) har vi også over
vejelsens stadium skildret med samme 
energiske beslutning: »Lian stod op og gik 
- og’ kom til sin fader.« Mange lader sig 

standse på vejen, mange havde godt be
gyndt, men nåede ikke frem. Måtte vi 
ligne hyrderne.
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4) »De fundt.«
Det vil sige, de søgte, til de fandt. Den 

korteste biografi, der er skrevet i verden, 
tror jeg, er den inskription, som R. F. 
Scott og hans mænd brændte ind i et 
kors, lavet af to skier, før de selv omkom 
ved Sydpolen. En biografi i fire udsagns
ord: »Søge, kæmpe, finde og ikke vige.« 
Gid denne inskription også usynligt måt
te kunne sættes over vor grav engang. 
»N. N. søgte Herren og kæmpede, indtil 
han fandt, og veg ikke fra samfundet med 
Gud.«

5) »De ku udgjorde.«
Da hyrderne havde fundet Jesus, kun

ne de ikke lade være med at tale om det 
til alle mennesker. Frelseren, Messias, var 
blevet så stor for dem; det måtte alle vi
de. Det samme var tilfældet med den gam
le Anna. »Hun talte om ham til alle, som 
ventede Jerusalems forløsning.« Luk. 2. — 
Haslev bys nye våben består af tre fakler. 
Gid. de mange tusinde unge, som har væ

ret på skoler her, måtte være fakkelbæ
rere for Jesus Kristus og kundgøre bud
skabet om ham, hvor de spredes over Dan
marks byer og sogne.

6) »De priste og lovede Gud.«
Det sker altid, hvor mennesker kommer 

og finder Jesus som deres frelser og har 
mod til at bekende ham. Der bliver glæ
de, og der bliver lovsang. Skal det blive 
rigtig jul for os i år, må vi ligne hyr
derne.

Selvom de udsagnsord, som skal udtryk
ke det, vi skal gøre, måske bliver lidt an
derledes, afhængig af den enkeltes for
hold og situation, så skal der dog sikkert 
for de flestes vedkommende gøres en ind
sats i en eller anden form.

Måtte vi få energi, vilje og handlekraft 
til at gøre det, så skal denne jul nok bli
ve en lovsangs jul, ligesom hin første jul 
i Bethelehem.

Johs. M.

Kan I kende dem?
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Indtryk fra en rejse
oktober 1949.

Ruten gik via. Kiel — Hamborg — Bre
men til Holland, gennem dette smukke, 
rene land over Belgiens to største byer: 
Antwerpen og Brüssel til byernes by Paris 
(5 dages ophold). Derefter via Reims til 
Luxembourgs idyl og pragtfulde butikker 
og gennem Tysklands ruinbyer i alle 3 
vestzoner tilbage til gamle gode Danmark 
og på vejen et glimt af Sydslesvigs over
fyldte egne — både af fortidens minder og 
nutidens flygtningeskarer — i sandhed en 
indholdsfyldt tur, som jeg ikke på den 
begrænsede plads kan give et større re
ferat af, men blot meddele nogle indtryk 
fra.

Den første overnatning skete i et van
drehjem i Kiels nærhed (Laboe). Det var 
noget af et chock. Det så ud som H.u.H. 
dagen efter, at tyskerne havde forladt sko
len. Fantastisk snavset. Ingen lys på trap
pen, men til gengæld masser af kakerlak
ker og andet kryb på væggene. Madras
ser, der absolut ikke tålte at vendes. De 
største huller lå opad! Det var med at 
få lagenposen over hovedet og så håbe 
på søvnen. Men næste dag, da vi kørte 
gennem Kiels, Hamborgs og Bremens ruin
byer tænkte vi, at der var sikkert mange 
tusinde, der boede ringere, end vi havde 
gjort natten før. Vi havde dog tag over 
hovedet. Endnu 4V2 år efter krigens af
slutning ser det ud, som om det var i 
sidste uge, bombningen var sket. Vi hav-

En dag i september ringede telefonen.
- Sidder De ned? — Nej, men jeg kan 

da sætte mig ! — Sidder De nu godt ? - 
Ja! — Hold Dem godt fast! — Det gør 
jeg forsøg på. — Vil De med til Paris?

- Hva’ ba — —? — Ja, det er min me
ning, fortsatte den kvidrende sommerelev.

Det var optakten. Virkeliggjort blev 
tanken i dagene 21. oktober—3. november, 
hvor 7 af sommerskolens elever sammen 
med e n flok elever fra en af de andre sko
ler her i byen og under ledelse af en læ
rer fra hver skole i det herligste efter
årsvejr og i den største af vognmand Chri
stiansens busser foretog en dejlig tur gen
nem 6 lande og dog fik nogen tid til at 
se de ting, vi kom forbi på vejen.
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de jo alle fået beskrivelser af de tyske 
byers udseende. Det kan ikke beskrives. 
På hjemturen gennem Rhinbyerne og Mün
ster og Osnabrük blev vort indtryk blot 
endnu stærkere af den håbløshed. det må 
give et folk, at bo i byer, hvor kun 15— 
20 pct. af husene er uskadte og hvor kæm
pedynger af ruiner først må af vejen, før 
genopbygningen kan foregå.

Et andet Indtryk fra Tyskland: Over
alt — på gader og pladser, i ruinhobene 
og i landsbyerne myldrer det med børn 
— en stærk kontrast til Frankrig, hvor 
man næsten ingen børn så. Nogen må 
der vel være; men det er givet, at den 
tyske befolkning atter er i stærk vækst. 
Når dertil kommer flygtningeophobnin
gen i vestzonerne (ikke i den franske !) kan 
man næsten ingen børn så. Nogle må 
for trykket fra øst og Frankrigs indstil
ling i efterkrigstidens udenrigspolitik.

En stærk kontrast var det at "komme 
fra Tysklands forfaldne landskaber til det 
pyntelige Holland. I det hele må man 
sige- at de 3 små Benelux-lande er det nu 
en fornøjelse at færdes i, især Holland og 
Luxembourg, Hollændernes renlighed er 
berømt. Alle huse så ud, som de var ma
lede i sidste uge, og de hvide gardiner1 
bag vinduerne i selv det fattigste hus, 
som om de var vasket i går. Møller er 
der nu kun få af, men de store spidssnu
dede træsko er mere almindelige end gum
mistøvlerne. Flinke mennesker at tale med 
— da de hører, at vi er danskere, skønt 
vi tiltaler dem på tysk. løvrigt er der 
forbavsende mange, som kan engelsk — 
vi hjælper os med de få gloser, vi kan 
på begge sprog, og har det fornøjeligt.

I en kirke i Tilburg mindes vi om, at 
alt i Holland ikke er fred og idyl. Der

Triumfbuen

er ved et sidealter i snesevis af brændende 
vokslys. Man går nærmere og ser en bøn, 
som er trykt med store typer, så man 
knælende kan læse den. Det var en bøn 
for soldaterne i Indonesien — for børnene 
i Indonesien — for regeringen og for dron
ningen.

Belgien er bekendt for sin fantastisk 
hurtige genrejsning efter krigen. Det kan 
bl. a. ses på bilerne. Her og i Luxembourg 
ses praktisk talt ingen førkrigsmodel- 
ler. Og det kan mærkes på valutatilde
lingen. Det er yderst begrænset, hvad man 
kan få — og deres valuta er »halvhård«. — 
De devaluerede kun halvt så meget, som 
vi andre. D. v. s. varerne er forholdsvis 
billigere, og rationeringen er også fuldt 
ophævet; der er rigelige forsyninger af 
selv de sjældneste varer — ak, alt for 
hurtigt slap vore penge op i disse to lan
de ! — Men det var nu alligevel morsomt 
at komme hjem og lege julemand med ri
sengryn, kokosmel, dadler, tørret frugt, 
kaffe o. 1., selv om det var i mindre kvanta.

På turen gennem Frankrig blev man be
kræftet i, at landbruget ligger meget langt 
tilbage, både hvad angår driftsmetoder og
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Nottre-Dame

mekanisering. Alle gårde og huse ligger 
tæt sammenbyggede i landsbyer med lan
ge veje til markerne, og kun een gang så 
jeg en traktor, men derimod så man ofte 
stude og køer som trækkraft. Roevogne- 
ne var tohjulede kærrer med to mægtig 
høje hjul og tre eller fire trækdyr for
an i een række, somme tider to stude og 
een hest eller omvendt! Gårdene er me
get forfaldne, og haver om husene er så 
godt som ukendt.

Om Paris er der så meget at fortælle, 
at det må jeg stort set give afkald på. 
Takket være bussen så vi en meget stor 
del af byen, hvis trafik både hvad angår 
mængde af biler og hastigheden gjorde et 
overvældende indtryk på en. De berømte 
bygninger blev beset og en historiker fik 
repeteret en masse verdenshistorie! De 5 
dage svandt alt for hurtigt. Notre Dame, 
Triumbuen, Louvre med Venus fra Mi
lo, og Mona. Lisa, Invalidedomen med Na
poleons grav, Baétillepladsen. Operaen, 
Eifeltårnet, Studenterbyeh med det dan
ske studenterhus. Montmartre med Sucre 
Cæur, Justitspalæet med revolutionsfængs- 
lerne og guillotinen, Boulogneskoven og 

Versailles, ikke at forglemme, med den be
rømte spejlglas sal — og mange flere ste
der blev besøgt. Noget af det, man længst 
vil huske, er måske overværelsen af en 
bispevielse i Notre Dame — middelalder
lig farvepragt — lys og røgelse — og 
herlig gregoriansk sang — den katolske 
kirke i al sin pragt og herlighed — og to- 
typer af mennesker i kirken: en stor del 
andagtsfyldte deltagere og så en masse 
nysgerrige, som stod på stole og pulte o. 
s. v. og strakte hals. Desværre var vi nok 
blandt den sidste gruppe.

løvrigt benyttede jeg overalt, hvor jeg 
kunne det, lejligheden til at gøre et be
søg i kirkerne i de byer, hvor vi holdt 
hvil. Man fik da et stærkt indtryk af, 
at den katolske kirke ikke bare ei’ en mu- 
sæumsgenstand, men en levende realitet 
endnu. Der var mange andagtssøgende på 
alle tider af dagen. Naturligt kom man 
lige fra gaden ind, gik hen og knælede 
ned og bad sin bøn eller søgte skriftesto
len. eller man dvælede en stund i stil
heden, før man atter gik ud i gadens myl
der.

Allehelgensdag 1. november deltog jeg 
i en gudstjeneste i en klosterkirke i- Mo
se Ida len. Vi havde overnattet på pilgrims- 
hjemmet om natten, og før vi tog videre 
gennem Koblenss, Bon og Køln, havde 
jeg en dejlig morgentime iblandt dis.se 
fremmede. Præsten — en munk i kloste
ret talte på et jævnt og let forståeligt 
tysk udfra dagens evangelietekst .(salig
prisningerne) om- hvad der gjorde'et< men
neske helligt-saligt. Det var ikke noget 
om vore store og gode handlinger, men 
evangelisk tale om- hvad Gud selv kan vir
ke i do fattige i ånden, i de sagtmodigte 
og de forfulgte, en tale om, hvem der gi
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ver det rene hjerte og om velsignelsen 
ved at stifte fred. I denne stund blev man 
bekræftet i den virkelighed, som hedder 
de helliges samfund: Den hellige almin
delige kirke.

Så fik man da også, foruden de mange 
andre rige indtryk og oplevelser en hil

sen med sig fra den del af kirken, som 
står os fjernest i dag, skønt vi er udgået 
fra den, og en forvisning om, at også her 
er der mennesker, som er med i det store 
lovsangskor til ære for Gud, som gav sin 
søn som vor frelser og vor herre.

Axel Nielsen.

Lærerstaben 2. års holdet

Nu kan I altid finde hjem l spejderhytten
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**<**<*•»****»*«#* ************************************

Nylaar 1950

Nok et aar i afmagts nød 
i en verden uden brød? 
Nok et aar, hvor man sig ruster, 
mens endnu af krig man puster?

Fred skal nu dale 
fra himmelens sale 
til hjerter i bøn, 
som tror paa Guds søn.

Hvor mon verden ruller hen?
Finder vi mon fred igen? 
Og hvordan med mig og mine? 
— alt det volder mig min pine.

Og salmen skal stige 
med tak til hans rige, 
som lyset bebor 
i englenes kor.

BÆidnatsklokkens tunge slag 

nu paa aarets sidste dag 
melder lydt, at aar er omme, 
spørger, hvad der nu skal komme.

Menneske, aa, hører du, 
klokken taler til dig nu, 
taler tavst om evigheden, 
livet, døden og gudsfreden.

--------Nu slog klokken sidste slag: 
Dag skal følge efter dag, 
aar skal gaa. og aar skal komme, 
indtil livets dag er omme.

Nytaarsnat, hvor er du grum, 
skæbnetavs og alvorsstum!
Du kan ingen taarer stille, 
siger kun, at jeg er lille!

Nu aarenes række 
ej uro skal vække; 
thi ordet bestaar, 
mens aarene gaar.

Tidens hjul nu drejer rundt; 
føler du, at det gør ondt? 
giver nytaarsnat dig tanker, 
saa uroligt hjertet banker?

Nok et aar i hjertekval 
her i dødens ventesal?
Nok et aar i angst og smerte 
og med dybe saar i hjerte?

Verden er saa stor, saa stor, 
og i aar er som i fjor, 
blinde maa vi alle famle, 
alting bliver ved det gamle.

— — Dog nej! Vaagn op! Her er nyt! 
En tone fra himlen! Aa, lyt!
En frelser er født paa den gamle jord, 
som nyskaber alt med sit mægtige ord.

O, afmagt og smerte, 
vig bort fra mit hjerte; 
thi »Kristus i os« 
byder djævelen trods!

Ja, Herren forandrer 
den vej, som vi vandrer, 
hans glæde bestaar, 
mens tiderne' gaar.

Hieronymus Zeuthen.
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Ja, Advent, du kom også iår. Du kom
mer hvert år med et lys med to lys og tre 
og fire, men bliver det også jul?

For mig betyder Advent ikke blot, at 
»nu kommer der noget«, men det betyder 
for mig længsel, og ofte har dette bety
det længsel uden at noget kom for at ud
fylde denne længsel. Jeg kan forstå det ene 
lys, een flamme. Flammen kommer fra 
noget konkret, fra stearinen, men flam
men er abstrakt, den er en ide, som strå- 
ber opefter, som vor adventslængsel gør 
det.

Jeg ser i alle mennesker en adventsflam
me, en adventslængsel. Hos nogle brænder 
den flamme klar og skærende, søgende ef
ter dette, som vil udfylde deres dybe læng
sel. Hos andre er lyset næsten brændt ned, 
der er ikke ret megen stearin tilbage, men 
dog blaffer længselen uroligt til alle si
der om der dog skulle være fylde et sted, 
så længselen kunne dø ud i fred. Advents- 
flammens lykke består nemlig i, at den 
får lov til at dø ud og blive erstattet 
med julelyset.

Jeg kan ikke lade være med et tænke på 
Bill nu. Bill er en stor tyk mand, han 
bor uden for Chicago. J eg mødte ham sid
ste Advent på min rejse vestpå for at 
holde jul i Syd Dakota. Jeg »kørte på tom
melfingeren« og stod der med tommelfin
geren i vejret i en landsby 1000 km øst 

for Chicalo. Det var tredie søndag i ad
vent, og jeg legede, at gadelysene var mi
ne adventslys, jeg kunne lige se tre af 
dem, så det passede lige bestemt til tre
die søndag i advent. Klokken var elleve, 
og åh hvor jeg dog frøs, men det var nu 
advent. Bilerne var ikke villige til at ta
ge en med så sent på aftenen, og jeg var 
lige ved at opgive at nå Chicago den 
nat, da så Bill holdt i sin nye Buick. — 
»Hvorhen?« — »Chicago.« — »Hop ind.«

Der var dejligt varmt i Bills bil, og nu 
blev Bills cigaretglød min adventsflamme. 
»Har I så pæne biler i Danmark?« var 
Bills første spørgsmål, efter at han havde 
fundet ud af min dialekt, at jeg var der
fra. — »Nej, men vi har også Advent i 
Danmark, og det sker, at det også bliver 
jul der.«

Rosendals bil. — Hjerterum - husrum ?
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Bill fortalte mig meget om sit liv 
denne nat, mens vi kørte. Om hans 
kone og børn, og den anden kvinde, han 
havde billede af der ved sin nøglering, 
hende skulle han forresten besøge nu. — 
»Hvorfor?« — »Jo, ser du,« sagde Bill, »jeg 
er en alvorlig mand- og jeg ønsker at 
være retfærdig mod alle mine nærmeste, 
men jeg har en længsel efter noget mer 
end de kan give mig.« — »Hvad er det?« 
spurgte jeg forsigtigt. — »Noget, der kan 
kan gøre livet rigtig dejligt.«

Ja, Bill havde en længsel efter meget, 
hans advents-flamme brændte klart. Og 
det var godt at tale med Bill denne nat 
før jul. Det var nemlig »før jul« — me
re end i en forstand. Bill gav mig både 
morgenmad og frokost- inden vi skiltes 
uden for Chicago. Bill var en god fyr.

Han længtes efter jul, som jeg gjorde 
det.

Jeg tænkte tit på, om det blev jul for 
Bill sidste år, eller om det bare er ad
ventsflammen. der brænder endnu, og jeg 
tænker på Bill nu også denne advent, 
om dog adventsflammen må blive erstat
tet med julelyset.

Jeg var til adventsgudstjeneste denne 
juleaften i en lille Methodistkirke i Syd- 
Dakota, den måde fejrede de juleaften på. 
Og bag efter fik vi alle et lys i hånden. 
Vi gik op til alteret og fik det tændt 
ved det store julelys der. Og det var så 
meget bedre end adventsflammen.

Tak, Gud, for adventsflammen, lad den 
ikke gå ud, før Du skænker os julelyset 
i stedet. Giv mig dette julelys iår. Giv 
det også til Bill — og til alle mennesker.

Rosendal,

Rosendal og hustru
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Karen Christoffersen, Agnethe Dencker=Hansen, Stinne Dueholm, Gerda Eliassen, Kirsten Futtrup, Edel Garne, 
Ingeborg Grau, Dagny Hald, Ellen Hansen, Ellen Margrethe Hansen, Margrethe Hansen, Rigmor Hansen, 
Grethe Holm.

5. række: Åse Jensen, Edith Jensen, Jenny Søndergård Jensen, Marie Jensen, Karen Jeppesen, Else Joensen, 
Marie Udengård Jørgensen, Guri Jørgensen, Krista Kali, Karen Kirk, Ebba Knudsen, Ella Knudsen, Metha 
Leerskov, Birgitte Linnebjerg, Jytte Madsen, Viola Majholm, Birthe Mogensen, Emmy Nielsen, Katrine Nielsen.

6. række: Ena Munk Nielsen, Ingeborg Nielsen, Ruth Møller Nielsen,?Annelise Olesen, Liscy Ottesen, Anna 
Pedersen, Ruth Gudrun Pedersen, Martha Poulsen, Rigmor Refskou Poulsen, Abelone Rasmussen, Anna Ras
mussen, Marie Slumstrup, Dorthea Thomsen, Ruth Thomsen, Marie Toft-Nielsen, Ruth Winther, Ruth Øster
gård, Henny Brandt, Inger Marie Hansen, Anny Nielsen, Emma Nielsen, Margrethe Poulsen, Agnethe Skjønne- 
mann, Barbara Thøle.

Ankommet efter fotograferingen: Carl Gadeberg, Åse Christensen, Cecilie Gellermann."'Gerda Merrild.
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I sidste nr. var, der ikke plads til at 
fortælle ret meget fra skolen, men de gam
le elever skal vide- hvordan det går med 
det nye hold. Derfor disse linjer.

Vi er nu ialt 125 elever, deraf 14 på 2det 
års holdet, 68 kvinder og 57 mænd. Vi 
har altså 12 mænd flere end sidste vin
ter, hvad vi er meget taknemlige for.

Flokken har allerede fundet sammen i 
et godt kammeratskab, og det synes at væ
re et ualmindelig opvakt og vågent hold, 
som tilmed er ret ensartet, således at ar
bejdet hver dag er en glæde.

Der er fire dansk-klasser plus en sær
lig dansk-klasse for 2det års holdet. 4 
-engelsk-klasser samt en tysk-klasse. En 
flok elever, som vil være sygeplejersker 
har ønsket at få et særhold med kemi og 
fysik.

Hele Danmark er repræsenteret, lige fra 
Færøerne til Bornholm; blandt de 3 fra 
Færøerne er en datter af missionær Elias
sen, som var elev i 1923-24. Desuden har 
vi nu 2 Schweizere, 2 tyskere, 2 sudsles- 
vigere, 1 finne og 1 amerikaner (Rosen
dal Nielsens hustru) på skolen. De er alle 
faldet godt til og er med til at præge 
holdet.

Ved velkomstfesten holdt seminarielæ
rer Lambertsen et meget interessant fore
drag om højskolens mål. Ved spejderhøj
skolens åbningsfest talte lektor dr. phil. 
Dan Laursen, som nu underviser i Køben
havn. Den 9. november var vi på en strå
lende solskinsdag på udflugt til Ringsted, 

Sorø, Fjenneslev, Bjernede og kolonien Fi
ladelfia. En meget vellykket tur, som ry
stede eleverne godt sammen fra begyndel
sen.

Den 12. november havde vi oplæsnings
aften ved dr. Keller-Sørensen. Af andre 
begivenheder i november måned kan næv
nes 3 foredrag ved pastor Bruns, Marburg, 
om emnerne: »Tyskland i dag«, »Øst for 
jerntæppet« og om »Sjælesorg«. Pastor 
Toft fra Roskilde har holdt foredrag og 
medbragte et maleri »Paulus dikterer Effe- 
serbrevet i fængslet« som gave til skolen. 
Vi håber senere at kunne bringe et bil
lede i bladet. To dage har vi haft besøg 
af pastoralseminariet, som deltog i flere ; 
foredrag og havde en diskussion med ele
verne om emnet: »Aktuelle ungdomspro
blemer«. Der var livlig og frugtbar diskus
sion med kandidaterne. Endelig skal det 
nævnes, at santalmissionær Eie har talt 
og vist sin meget smukke farvefilm fra 
Santalistan.

Skoleinspektør Lassen-Jørgensen fra Sies 
vig har holdt foredrag og boet på skolen 
nogle dage. Han indbød os til at besøge 
Slesvig. Vi overvejer at tage derned som 
afslutning på vinterkursuset. Måske den 
ene bus så fortsætter fra Slesvig til 
Schweiz og Norditalien for at tilbringe 
påsken der. Er der nogen af de gamle ele
ver, der vil med? Det bliver naturligvis 
ikke nogen billig tur, da Schweizer-fran
cen efter devalueringen står så højt; men 
lad mig få et ord, hvis der er nogen, der 
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her lyst tu taren, så skal jeg give nær
mere oplysninger.

Som meddelt i oktobernummeret er læ
rer Rosendal-Nielsen og frue blevet knyt
tet til skolen som lærere.. De er faldet 
godt til.

Staben i køkkenet er blevet fornyet med 
Edith Knudsen som kokkepige og som stue 
piger arbejder Birgit Pedersen, der var 
elev i sommer, samt Birgitte Hansen, der 
var elev på højskolen i sommer. Ellers 
er den øvrige stab uforandret. Aage Ni
elsen, som var hjælpepedel i sommer, er 
elev i vinter.

Det første adventslys er allerede tændt, 
og i morgen aften, efter at Haslev kor- 
forening og strygeorkester har givet kon
cert i foredragssalen, tænder vi det an
det.

Adventstiden har sit eget forventningens 
skær. Gid vi må bruge denne tid på den 
rette måde, så at det også kan blive rig
tig jul for os i år. For nogle år siden, 
fandt jeg nedenstående tre vers om ju
len. Dem sender vi til alle gamle ele
ver fjernt og nær med ønsket om en rig
tig velsignet jul i Jesu navn.

Julen er ikke flitter og stads,
Julen er ikke stemning og toner, 
Jul kan ej skabes af travlhed og mas, 
Jul kan ej købes for ører og kroner.

Julen er Jesus — den Frelser, som kom 
til os med budskab om fred for de bange, 
ogsaa for sjælen, som fattig og tom, 
bier paa Herren i nætterne lange.

Julen er glæde, som skabes af aand, 
hvor vi i kirke og hjem finder sammen, 
prisende Jesus, Guds udrakte haand, 
alle Guds løfters velsignede Amen.

(Ukendt forfatter.)
Käti og Johs. M.

tidligere og nuværende elever paa få.u.få. ønskes 
en g f æde tig og ve Esig ne E jufefesf i §esu naon.

&fi>ar 3)u i hjerfef en BrgBBe.
saa faar 3)u det Bedsfe fif jut-o

fejerfehg Bifsen — eders fi) a g e n.

Bøger fra Lolises forlag
Asbjørn Aanik: »Dalen.«
En spændende og interessant bog. Hand

lingen foregår i Kina. Vi følger en fa
milies kamp for livet, på flugt bort fra 
hjemmet, fordi skjult brøde er kommet 
frem i lyset og har slået den hidtil vel
stillede familie ud. Vi får herigennem et 
indblik både i det gamle Kina og gærin- 
ringens Kina, og smukt er det at følge 
en norsk missionær i hans udholdende 
kamp for at bringe evangeliet til Kinas 
børn.

Haslevkredsen i København (H.u.H.)
Julefest afholdes på KFUK., St. Knnnikestræde, ons

dag d. 28. ds. kl. 19,30. — Lærer N. P. Pedersen taler. 
Derefter kaffebord, underholdning, auktion m. m. (pak
ker - værdi mindst 50 øre - modtages med tak). Kom 
rigtig mange — velkommen alle. Emma Augustinus.

Glædelig jul og godt, velsignet nytår ønskes alle bla
dets læsere. E. A.

Holstebro.
Haslevkredsen har møde søndag d. 8. 

januar 1950. — Kl. 14,30 stævne med fæl
les kaffebord. Lærer Rosendal Nielsen H. 
u.H. taler. — Kl. 20,00 offentligt møde ved 
missionær Overlund Hansen, Løgstør.

Velkommen alle.
P. Stidsen.

Udgivet af Elevforeningen. Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
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