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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

VESTAGDER UNGDOMSSKOLE -KVÅS
af Forstander Asbjørn Stoveland fra Vestagder

stor Skole, men til Gengæld er den godt fyldt
med Elever. I Vinter har der været 85 Elever,

Ungdomsskole i Sydnorge. Han holdt et Fore

deriblandt to danske Sygeplejersker. Alle norske

drag om Norges aandelige Geografi og deltog
i nogle Dage i Skolens Liv. Siden har jeg be

Ungdomsskolerer Fællesskoler, men har som Re

For to Aar siden havde vi paa Skolen Besøg

søgt hans Skole to Gange og holdt en Række
Foredrag, og vi har haft en lille Smule Udveks
ling af danske og norske unge Piger. Nu er det
nok paa Tide, at jeg fortæller de gamle Elever

gel kun Elever om Vinteren bortset fra ’ et
»Vaarkursus«. Undervisningen er for en Del som
i danske Skoler bortset fra, at man har 22 Ti
mer om Ugen med praktisk Arbejde paa Sned

kerværksted, i Smedie o. 1. De unge Mænd kan

man maa bruge dette Udtryk, som er blevet saa

som Regel naa saa vidt, at de kan smede sig
en Standerlampe eller en Lysekrone, en Slæde

almindeligt efter Krigen.
Vestagder Ungdomsskole ligger i Lyngdalen,

eller lave sig et Skrivebord eller maaske et be
skedent Dagligstuemøblement. De 3—4 Timers

som munder ud ved Norges Sydspids ikke langt
fra Kap Lindenæs. Det er en rigtig karakteri
stisk norsk Egn med smalle, dybe Dale med
brusende Elve omgivet af Højfjæld beklædt med
Ask, Birk og Fyr, og oppe paa Fjældet med de

legemligt Arbejde bevirker, at Eleverne er meget
friske og veloplagte ogsaa til de sene Eftermid

lidt om denne vor norske Venskabsskole, hvis

vide Udsigter vokser der Blaabær og Tyttebær

o. 1. i Massevis. De norske Fjælde er ikke saa
høje og imponerende som f. Eks. Schweiz’ Bjerge,
men til Gengæld er Afstandene langt større. I
timevis, ja, en hel Dag igennem kan man køre
med Tog over Højfjeldet og bliver betaget af de
mange Farvenuancer, Dufte og den vidunderlige
Bjergensomhed. At færdes paa Ski om Vinteren
i de samme Egne er en ligesaa imponerende op
levelse for os Sletteboere. Som man ser paa Bil
ledet, er Vestagder Ungdomsskole ikke nogen

dagstimer, hvad det jo somme Tider kniber med
i Danmark.
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Norge er jo et uhyre udstrakt land. Hvis man

drejede det om Kap Lindenæs, vilde Nordkap
naa ned til Neapel. Med disse Afstande er det

gæld hævder de, at de ogsaa har en Del at lære
af os i Retning af Forstaaelse af den troendes
Opgaver i Folk og Samfund, hvilket den danske
Højskole jo har et stærkt Syn for.

nødvendigt, at en Landmand selv kan reparere

Det har været en Oplevelse de to sidste Vin

sine Redskaber. Han har muligvis 5—6 Mil til

tre at færdes en Uge paa vor norske Venskabs

den nærmeste Smed eller Snedker, derfor har

skole. Nu indbyder Forstander Stoveland til et
norsk-dansk Venskabsstævne i den sidste Uge af
Juli, hvor gamle Elever fra den udvidede Høj

Højskolerne saa megen Sløjd. Som De ser paa
Billedet, bor Forstanderen i en Villa ved Siden
af Skolen, hvor han har sin egen Husholdning.
Den norske Ungdomsskole har i Hans Niel
sen Hauges Aand — ligesom en Ellipse — to

Brændpunkter: praktisk Dygtighed i sit Fag og
levende Kristendom. Haandens Dygtighed og

Aandens Villighed overfor Gud har siden Hau
ges Dage præget norsk Kristenliv. Hvad der lig
ger uden for dette, har hidtil ikke saa meget
interesseret Norges Kristenfolk, men Oplevelserne
under Krigen har lært mange, at troende Men
nesker ogsaa maa interessere sig for sociale, na

tionale og kulturelle Spørgsmaal, ogsaa paa denne
Baggrund er det, at man søger nærmere Kon
takt med den danske Højskole. Jeg tror, at vi

har megetlat lære af Nordmændene i Retning
af helhjertet Kristentro og Missionsiver. Til Gen-

skole vil kunne faa Lejlighed til i en lille Uge
aUmøde norsk Højskoleungdom. Har I Lyst at
være med? Programmet skulde blive omtrent

saaledes:
Mandag den 25, Juli:
Afrejse fra Hirtshals
Ankomst til Kr.sand.
Tog Kr.sand-Snartemo og derfra Bus til Kvås.
Velkomst ved Forstander Stoveland.
Første Maaltid Mandag Aften,

Tirsdag den 26. Juli:
Frokost Kl. 8,30, Andagt ved Bordet.
Kl. 9,30—10,30: Foredrag: Glimt fra Norges
historien v. Lærer Halvorsen.
Kl. 10,30—13
Kl. 13
Kl. 14

: Første Fjeldtur.
: Middag.
: Glimt fra norsk Natur og
Geografi v. Lærer Noraberg.

Kl. 15,30
Kl. 16—19
Kl. 19,30
Forstander

Asbjørn Stoveland

: Kaffe.
: Fritid Badning i Elven o. 1.
: Aftensmad.

Onsdag den 27. Juli:
Stortur i Bil: Lyngdal Jordbrugsskole og Bad
ning i Fjorden — Udsigt over Kvinesdalen, Trælandsfoss Træsliberi. Ca. 120 km ialt.
Forstander Haugelund fortæller om norsk Land
brug, Dr. Lande: Glimt fra norsk Kristenliv.

H.u.H.

Side 3

Torsdag den 28. Juli:
Hviledag paa Skolen, smaa Spadsereture i
Omgnen.

Fredag den 29. Juli:
Udflugt til Skjerka Elektricitetsværk med Be
søg i Aaserdal Kirke. Hjem til Aften Kl. 19, ca
140—150 km.

Lørdag den 30. Juli:
Formiddag fri. Middag Kl. 12. Kl. 13 med
Bus til Mandal. Med Sjøbussen gennem Skærgaarden til Kr.sand. Afrejse til Hirtshals.
Prisen fra Hirtshals skuldejkke overstige Kr.
150,00 alt iberegnet, og saa skal man endda ikke
have Sengetøj med, idet Højskolen er i Stand

til at oprede 70 Sengejned Dundyner og Lagner.

Er I interesseret — saa send os et Brevkort
— det er ikke bindende, men før vi foretager
os mere, vil vi gerne skønne, om der er Tilslut
ning til Turen.
Johs. M.

Kvås Kirke

Storturen
til Sverige og København foregik den 12. og
13. marts, og i år havde vi busser hele vejen.
Det var en stor fordel. Man kunne nå mere,
både i Sverige og København.
Første dag kørte vi via Roskilde-Hillerød til
Helsingør, hvor vi straks tog med færgen. På
kajen i Hälsingborg stod Gunnemo som^sædvanlig og hilste os velkommen. Efter en kort
rasering af diverse butikker gik turen til Høganås’
Kulgruber, hvor de fleste vovede pelsen og tog
elevatoren til jordens indre. Det var vel nok tu
rens største oplevelse for mange at gå ned i de
kilometerlange gange og se kullagene, maskinerne,
de lastede tipvogne o. s. v. Efter den traditio
nelle travetur langs stranden og til »Kuliens allerhøgste topp« førte busserne os til »Sundsgår
den«, hvor torsken og tyttebærrene blev fortæ
rede med en glubende appetit. Tidligere delta
gere mindes skolens gæstfri stab, smukt pyntede
lokaler og komfortable værelser. Som vanlig var
der samvær med eleverne, tale, sang, lysbilleder
o. s. v. og til afslutning chokolade og kager. Og
så i år var der en gammel H. u. H. på skolen
(Ebba Nielsen).
Søndag formiddag deltog vi
i højmessen i domkirken, hvor
pastor Bliddal prædikede. Efter
middagen på KFUM besås Wienerudstillingen, Synagogen og
Christiansborg Slot (de kgl. re
præsentationslokaler og rigsda
gen). Derfra kørte vi til Dia
konissestiftelsen, hvor vi gæst
frit blev vist rundt af søstre, og
hvor vi spiste til aften. Aftenen
sluttede for de fleste med del
tagelse ved statsradiofoniens søn
dagskoncert i radiohusets store
smukke koncertsal.
En fin tur med rigt“ udbytte.
Ax. N.

H.u.H.
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I bladets januar nummer fandtes en i uhygge
lig grad tendensløs artikel under mærket J. M.
og med titlen demokrati—dæmonokrati. Den be
gynder med udtalelsen: »Der kan leges med
ord«. Ja, det kan der, men det er i høj grad
farligt at lege, når det sker som i denne artikel
og i et medlemsblad, som skulle være oplysende
og objektivt, og ikke mindst fordi bladet danner
bindeled mellem en gruppe mennesker, der stort
set har samme livssyn og derfor er let påvirke
lige overfor tanker, der autoriseres ved at frem
komme uden kommentarer fra skolens side.
Først ironiseres over betegnelsen folkedemo
krati, og folket, der har fortrængt facismen og
udbytterne og taget styrelsen i deres egen hånd,
mistænkeliggøres. Når betegnelsen folkedemo
krati overhovedet fremkommer for de østeuro
pæiske stater og det tidligere styre i Spanien,
er det grundet på det misbrug, ordet demokrati
har fået ved at blive brugt om en række lande,
hvor man vel (delvis på papiret) har visse de
mokratiske former, men langtfra folkestyre, d.v.s.,
ordet demokrati har mistet sin oprindelige be
tydning i daglig tale.
Hvad man forstår ved demokrati (folkestyre)
er: Alle borgere har, uanset race, nationalitet
eller herkomst, lige ret! Har de det i det de
mokratiske U. S. A. eller i Danmark, jeg tænker
her bl. a. på Grønland?
Alle borgere har ret til arbejde! Denne ret
kendes ikke i noget såkaldt demokratisk land,
hvor kapitalisterne skalter og valter med pro
duktionsmidlerne, og hvor en lille gruppe af
befolkningen udbytter den øvrige del.
Kvinden har samme rettigheder som manden!
Kvinden udgør de fleste steder halvdelen af
befolkningen, men behandles lønmæssigt og for
sorgsmæssigt og på andre måder som en paria.
Lige ret til uddannelse! Undersøg hvor mange
pct. af Danmarks studerende ved de højere

læreanstalter, der stammer fra den mindrebemidlede del af befolkningen, eller hvilke vilkår
har negrene i U. S. A.
Dette er kun få punkter., men nok til at se
forskellen på demokrati, en forskel, der er så
iøjnefaldende, at intet kapitalistisk land retmæs
sigt kan pynte sig med betegnelsen folkestyret
i dette ords sande betydning, men derfra og til
at sammenligne selv denne form for demokrati
med dæmonokrati, er et langt spring. Enhver må
vel indrømme, at der er sket en god udvikling
herhjemme ved indførelsen af almindelig valgret
o. s. v. fremfor de tilstande, der herskede under
enevældet og feudalklassens herredømme.

Når artiklens forfatter sammenligner demo
krati med dæmonokrati, så må vedkommende
jo ønske en styreform i modsætning til demo
kratiet, og det vil sige, har vil skrue udviklin
gen tilbage og foretække et mindretalsstyre, el
ler med andre ord diktatur, som vi kender det
fra Hitlers Tyskland, Mussolinis Italien eller
Francos Spanien, Chiang Kai-sheks Kina, styret
i Grækenland, eller et af de andre steder, hvor
en lille gruppe magthavere terroriserer befolk
ningen, ofte med kirkens velsignelse (man ser
den i bedste fald aldrig tage til genmæle). Jeg
troede, den slags tanker var en saga blot i vort
land, der har nydt godt af herrefolkets velsig
nelser.
Artiklens forfatter omtaler en række våben
og oprustningsudgifter i U. S. A. og England,
ja, men det understreger jo kun forskellen på
demokrati og folkedemokrati. Som et kuriosium
kan nævnes, at den socialistiske stat SovjetUnionen i 1947 ikke havde så høje militærud
gifter pr. indbygger som det lille fredelige Dan
mark.
Men ikke blot i den politiske del af artiklen
er forfatteren galt afmarcheret, også i den ånde
lige del giver forfatteren udtryk for tanker, der
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næppe kan finde tilslutning blandt de kristne,
der ærligt og redeligt søger at udfylde deres
plads som mennesker og kristne, selv om tan
kerne måske nok kan bruges som en fælles
nævner for store dele af kirken.
Der citeres: Menneskene skal forgå af frygt
og forventning om de ting, der skal komme
over jorden. Jeg har altid ment, at kristendom
men skulle være kæmpende, for sandhed og ret,
mod løgn og uretfærdighed, og ikke være passiv. At
kirken har været negativ gennem århundreder og
altid har været at finde i bagtroppen, når udviklin
gen bar det nye i sit skød, er ingen trøst.
En indledning med ovennævnte bibelcitat må
være et hårdt slag for dem, der i forvejen er
frygtsomme. Direkte forkasteligt finder jeg an
vendelsen af Johs. åb. som tidsbestemt til næ
ste krig (det er dog forkert at leve i vished om
en kommende storkrig). Hvor mange gange i
historien har Johs. åb. ikke været misbrugt ved
forudsigelser af kommende begivenheder. For to
tusind år siden havde visse dele af den jødiske
befolkning også forudfattede meninger om be
givenheder og om den kommende messias og
var blevet så forblindede af deres egne tanker
og teorier, at de ikke kendte deres besøgelsestid.

Hvorfor bruge ordet erkendelse? Det kan al
drig være erkendelse at bygge på en engelsk
sensationsforfatter og knytte ham sammen med
Johs. åb. og dertil krydre det med en udtalelse
af Einstein. Det kan være tro eller formodning»
men aldrig erkendelse. Dertil spiller for store
faktorer ind, først og fremmest den store brede
befolknings ønske om fred, og dernæst viser det,
at forfatteren står fremmed overfor de indre
modsætninger i krigsmagernes egen lejr. Yder
ligt er en sådan erkendelse en kapitulation over
for det onde og opgivelse af kampen for sand
hed og ret. Slutningen af artiklen viser, den
dybere mening er at vække til eftertanke og
ransagning af den enkeltes kristendomsforhold,
men for at denne hensigt skal nås, må grund
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laget da først og fremmest være sandhed og
dernæst et objektivt livssyn og ikke spredning
af frygt på et vildledende grundlag.
I stedet for at sige demokrati—dæmonokrati
burde forfatteren sige, vi erkender, at demokra
tiet ikke er fuldkommet, men lad os positivt
gøre vort til, at det kan blive det.
Roman Szomlaiski.
Det er forfriskende at møde Gensvar paa Ar
tikler i Bladet, selv om dette er af stik modsat
Mening med min egen. Det er da et Vidnesbyrd
om, at Bladet bliver læst — ja, studeret. Jeg
har nu og da faaet Breve i Anledning af Artik
ler, men det er meget sjældent, at nogen giver
sig Tid til at forme og nedskrive deres Mening
om en Artikel eller et Indlæg i Bladet. Derfor
først Tak til Roman Szomlaiski. Vi har Ytrings
frihed i Landet, og ethvert ordentlig formet Ind
læg har Ret til Optagelse i vort Blad. Jeg er
bunduenig med Dem om det meste, men De skal
have Ret til frit at sige Deres Mening. Det er
den store Fordel ved at bo i et demokratisk
Land, at vi har Lov til at være uenige. I Grun
den havde jeg mest Lyst til ikke at svare, men
kun lade Deres og mit Indlæg staa som Indled
ning til en Diskussion blandt gamle Elever om
Tidens mest brændende Spørgsmaal: Øst—Vest
— For og imod Kommunismen. Skal vi prøve
paa at faa nogle Indlæg om dette Emne? Med
Atlanterhavspagten som Baggrund er det jo det
højaktuelle i disse Uger.
Kun vil jeg lige rette et Par Misforstaaelser.
Dæmoni ytrer sig ved hensynsløs Foragt for
Menneskeværdighed og ved Selvødelæggelse. Bib
len taler om dæmoniske Kræfter, der driver de
res Spil med Mennesker. Christen Kold, Højsko
lens store Kirkefader, talte ofte til sine Elever
om onde Aander og Magter i Mennesket. Han
havde endda som Maal for sit Højskolearbejde
(ligesom vi paa H.U.H.) »at lære de unge, at
tro paa Guds Kærlighed og Danmarks Lykke«.
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(En af de største Glæder jeg har haft i de sid
ste Dage er netop den, at en Elev, der længe
har tvivlet, kom og fortalte: »Nu tør jeg tro,
at Gud er min Far«) Det forfærdelige er, at Fol
kene vender Gud Ryggen og derfor kommer un
der Mørkets Magter (Dæmonvælde), og det ser
ud til, at begge Parter vil ødelægge baade sig
selv og hinanden ved en kommende Krig. Det
var dette, jeg kaldte Dæmonokrati. Endvidere
mener De, at Artiklen er anonym, det er den
ikke. Det var et Udtryk for Beskedenhed, at jeg
kun skrev Forbogstaverne til mit Navn. Jeg til
tror gamle Elever saa megen Omløb i Hovedet,
at de let kan regne ud, at J. M. betyder under
tegnede, N. P. P. (eller blot P.) betyder Lærer
Petersen, Ax. N. Axel Nielsen, Z. Zeuthen o.s.v.
Men lad os faa en rask Diskussion om Emnet.
Korte Indlæg modtages til næste Nummer.

Johs. Magelund.

Et Spejderblokhus
i Haven
Af Byggenævnet har vi faaet Lov til at opføre
et Blokhus af alle de Tagspær, som blev beska
diget ved Branden. Det skal bygges i rigtig norsk
Bjerghyttestil med Græstørv paa Taget o. s. v., og
det kommer til at ligge i Hjørnet ud mod Kirkegaarden flankeret af en smuk Birk paa den
ene Side og et Par Graner paa den anden Side.
Der vil blive indrettet Pejs, saa at Spejderne
vil faa aaben Ild at samles om, ogsaa om Vin
teren. Vi glæder os til saaledes at faa et Sam
lingssted i Naturen til Uddannelse af Spejderfø
rere. Desværre maa vi foreløbig nøjes med stam
pet Lergulv, hvis ikke det gaar, som det gik, da
vi indrettede Værelser i Annekset. Da var nogle
Venner i Færd med at bryde et gammelt Gulv
op, saa vi fik lagt Gulv af brugte Brædder. Der
er vel ikke en eller anden gammel Elev, som har
saadanne brugte Brædder til 16 m2? Hvis nogen

har lidt Tømmer og Brædder, et Par brugte Vin
duer eller to Halvdøre liggende, er det meget
velkommen. Vi regner med, at det meste Arbejde
vil blive udført af Eleverne sammen med Pedel
lerne, men hvis en og anden vil hjælpe nogle
Dage i Slutningen af Marts eller først i April,
skal De være velkommen her paa Skolen.
Johs. M.

Siden sidst
Besøg i Februar:
Onsdag den 9. Rektor Kæstel, Gymnasiet, holdt
Foredrag om Karakterdannelse.
Fredag den 11. Fabriksmissionær C. V. Chri
stensen — velkendt af en Masse gamle Elever
— talte om »Arbejderne og Kirken«.
Mandag den 14. Landssekretær Sørensen, Kø
benhavn talte om Indre Mission.
Onsdag den 16. Pastor Dirks fortalte om Jødespørgsmaalet.
Søndag den 19. var alle Skolens Elever til
Skolekoncert paa Jernbanehotellet.
Tirsdag den 22. Forstander, Pastor Wenzel,
Lærkulastiftelsen, Finland, gæstede os og talte
om sit Land og sin Skole. Samme Dags Aften
Foredrag om »Folkevirke« af Rejsesekretær Frk.
Augusta Nielsen.
Onsdag den 23. Sekretær Johs. Johnsen, Elev
1947—48, fortalte om Arbejdet i Kirkens Kors
hær.
Onsdag den 2. Marts var Søster Emma fra
Set. Lukasstifteisen her, viste Lysbilleder og for
talte om Arbejdet derinde.
Paa Grund af Lærer Petersens Sygdom bliver
Bladet lidt forsinket i denne Maaned. Jeg kan
derfor naa at tilføje lidt af det, der er sket i
Marts.
Torsdag den 10. og Fredag den 11. havde vi
Besøg af Foraarsholdet fra Pastoralseminariet,
16 teol. Kandidater. De gik med til en Del Ti
mer, og Fredag Aften havde de Diskussion med

H.u.H.
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Eleverne om Emnet: »Er Kirkens Arbejdsformer
forældede?« Det var et meget vellykket Besøg,
som baade Eleverne og Kandidaterne var glade for.
Den 12. og 13. gik Turen til Sverige som om
talt andetsteds. Den 16. talte cand. teol. Bærentsen om: »Økumenisk Udsyn« og viste en Film
den store Ungdomskongres i Oslo. Lørdag den
19. talte Fgu Thyssen om Fængselsmissionen, og
Søndag den 20. om Aftenen fortalte Vicefængselsinspektør Oldenborg, Nyborg om, Fængsels
arbejdet.
Lørdag den 19. om Aftenen havde vi Besøg
af Dr. Keller-Sørensen, som læste op af H. C.
Andersen og Kaj Munk, og Violinisten Niels
Nielsen spillede akkompagneret af Fru Provst
Høgsbro.
Onsdag den 23. fortalte Frk. Sofie Nielsen
om Skovtoftes Arbejde, og den 25. fortalte Bi
skop Brun Rasmussen om dansk Kirke i Udlandet.
Ellers gaar det nu mod Slutningen af Vinter
kursuset. Det har været en rig Tid med en Flok
levende og opladte unge, som hver Dag med
Iver har taget imod alt, hvad Skolen har kunnet
byde dem.
J. M.

Kolding
Lørdag den 23. April. Højskolekredsen har
Møde paa K. F. U. M. N. P. P. taler.

THøder og Sammenkomster i April:

har Møde i Klemensker Søndag den 24. April Kl. 14
med følgende Talere: Forstander Thorlø, Lærer Munch
og Lærer Axel Nielsen. Fælles Kaffebord og frit Samvær.
Kl. 18 spises medbragt Smørrebrød, og Kl. 19,30 er der
offentligt Ungdomsmøde.

Haslevkredsen i København
H.u.H. har Møde paa K. F. U. K. 1. April
Kl. 20. Lærer Zeuthen taler.
Velkommen alle.
P. K. V.
Emma Augustinus.

Fjerritslev Højskolekreds
har Møde Mandag den 25. April. Lærer Peder
sen taler. Tid og Sted averteres i næste Nr.

Haslevkredsen i Aalborg
har Møde paa Søndag den 24. April Kl. 14,30
i Bethesda.
Velkomst ved Formanden.
taler Lærer Ebbesen, Højskolen.
Kaffebord. — Frit Samvær.
Afslutning ved Lærerinde Frk. Cramer,
Husholdningsskolen.
Indmeldelse kan ske indtil 21. April ved Tlf.
Aalborg 5455. Husk at medtage Sukker til Kaf
fen. Kl. 20 taler Lærer N. P. Pedersen i Nr.
Sundby Missionshus.
Hjertelig velkommen alle.
P. U. V.
L. P. Pedersen.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

14S0
1500
1600
1700

Borholmskredsen

Haslevkredsen i Aarhus
holder Møde Onsdag den 20. April Kl. 20 paa
K. F. U. M., Klostergade. Lærer N. P. Pedersen
taler og fortæller nyt fra Skolerne i Haslev.
Kaffe å Kr. 1,50. Vel mødt.
Udvalget.

Kibæk
Torsdag den 21. April. N. P. P.

Lærerstaben på Kvas

H.u.H.

Side 8
I Vestermarie
taler Axel Nielsen Mandag den 25. April KI. 19,30.

Kolind
Axel Nielsen taler Onsdag den 20. April.

Skernkredsen
har Møde den 24. April. Nærmere Program i næste Nr.
Reserver Dagen.

Nørre-Nissum Højskole
skifter Forstander 1. April. Forstander Kaags har øn
sket at fratræde for at gaa over til Folkeskolen. Den
væsentligste Aarsag er Fru Kaags svigtende Helbred.
De flytter til Munkebjergby paa Sjælland. Mangeaarig
Lærer paa Skolen, Landbrugskandidat A. Kristensen af
løser som Forstander, og Lærer Lindskov Rasmussen er
antaget som Lærer Vi fra H. u. H. ønsker alle Fami
lier Guds Velsignelse over Hjem og Gerning.

N. P. P.
maatte kravle i Seng i Stedet for at tage med paa
Sverigesturen. Det blev en kraftig Influenza, og til sidst
maatte han paa Sygehuset, for at Pennicilinet skulde
faa Bugt med Bacillerne. Han er nu i god Bedring og
er forhaabentlig snart oven Senge.

2-årsholdet
havde en studietur til København 6. og 7. marts, hvor
man især så kunst i tilknytning til kunsthistorieunder
visningen. Følgende tre samlinger blev besøgt: National
museet (Middelalderens kirkekunst), Kunstindustrimu
seet (Møbelkunst fra renaissance til nutid) og Wienerudstillingen (især de store malere).
Desuden så vi på en vandring gennem byen de for
skellige stilperioder i arkitekturen. Søndag aften var vi
i Det kgl. teater, hvor vi så Ibsens »Vildanden«, som
vi i forvejen havde gennemgået i litteraturtimerne. Det
var en meget vellykket tur, som var et værdifuldt sup
plement til undervisningen.
Ax. N.

Elevfesten 1949
afholdes Lørdag den 2. og Søndag den 3. Juli.
Følgende Hold er Jubilæumshold:

25 Aar
Vinteren 1923—24, Sommer og Efteraar 1924.
»Jeg vilde ønske, vi i Bladet kunde raabe
mine Hold fra Sommer og Efteraar 1924 op
og opfordre saa mange som muligt til at komme
til Jubilæet og Elevfesten til Sommer.«
Sygeplejerske Esther Sørensen, Stenosgade
5 2 tv., Kbh. V., Fru Pastorinde Tange, Odense,
og Fru Diakon Lykkeskov, Filadelfia, opfordrer
ogsaa Kammerater fra 24 til at give Møde.
20 Aar
Vinteren 28—29 og Sommer 29.
15 Aar
Vinteren 33—34 og Sommer 34.

10 Aar
Vinteren 38—39 og Sommer 39.
5 Aar
Vinteren 43—44 og Sommer 44.

Sæt jer snarest i Forbindelse med hinanden
og bliv enige om at møde i stort Tal til de
forskellige Jubilæer. Jo større Flok des større
Glæde faar I af Samværet, og des større
Glæde faar vi af at holde Fest.

Se her
Indbetalingskort, anden Omgang, udsendes snart,
Tag vel imod det, og send det straks tilbage i
udfyldt Stand.
Bryllupper
15-4 1949 vies Frk Margaret Nielsen — 4748 —■ til Hr. Kristian Danielsen, Drøstruplund,
Fjerritslev — Vinter 43-44- og 44-45.
17-4 viedes Frk. Ella Risager til Hr. Søren
Sørensen, Salsgaard, Fjerritelev — Vinter 46-47.
H.U.H. ønsker hjertelig til Lykke.
Udgivet af Elevforeningen.

Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
H. NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV

