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EL EV BLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

,;Han villigt gik i Ledebaand“
I mit Hjem havde vi en stor Hund, en 

Grand Danois. Mens den var en stor Hvalp, 
var den ikke til at tumle; skønt den gerne 
vilde med ud at gaa Ture og og ofte stod 
og tudede, naar vi gik, maatte vi som Regel 
lade den blive hjemme, da vi slet ikke kunde 
holde den i en Lænke. Men saa fik vi en 
Dag fat i et Halsbaand, der var saadan ind
rettet, at naar Hunden var vild og trak til, 
snørede nogle Pigge sig ind i Halsen, og 
hvis den trak haardt til, gjorde det ondt, 
hvorfor den skyndsomst gav sig og gik ro
ligt ved Siden af os. Siden kunde vi til Hun
dens store Glæde altid have den med paa 
Tur, for saa snart den blev vild, trak vi bare 
til i Halsbaandet, saa blev den straks rolig.

Første Gang, jeg gik med den paa denMaade, 
kom jeg til at tænke paa, at saadan er det 
jo netop, at Gud maa opdrage os Menne
sker. Naar vi er raske og sunde og har det 
godt i alle Henseender, saa fristes vi til at 
springe rundt paa egen Haand, saa at Gud 
ikke „kan tumle os". Vi kan — ligesom 
Hunden — gøre en Masse gale Streger og 
være ude af det, som egentlig var Meningen 
med vor Tilværelse. Derfor maa Gud ofte 
give os et saadant Halsbaand paa for at 

tumle os. Hvert Mennesker faar det paa sin 
Maade. Den tabte Søn maatte gennem dybe 
Fald ned i den yderste Fattigdom, før han 
lærte at holde sig til sin Fader og villigt 
lade sig lede og lære af ham. En anden maa 
igennem en svær Sygdom, før han lader sig 
lede af Gud. Salmisten i GI. Testamente ud
trykker det saaledes: „Før jeg blev ydmyget, 
for jeg vild, men nu holder jeg mig til dit 
Ord.“ (SI. 119).

Saadan lægger Gud i sin store Naade 
Baand paa os, for at vi skal holde os nær 
til ham, i stadig Afhængighed af ham.

Men se, nu staar der om Jesus i Nr. 160 i 
Salmebogen: „Han villigt gik i Ledebaand", 
d.v. s., han gjorde det af sig selv, uden 
Tvang. Han kunde slet intet gøre uden, hvad 
han saa Faderen gøre. Altid var han ledet 
af Gud, altid var hans Blik rettet paa Gud, 
villigt.

Det skal vi lære. Jeg tror, at Gud kunde 
skaane os for mange Smerter, hvis vi kunde 
gaa mere villigt i hans Ledebaand, ikke vore 
egne Veje, men hans, saa behøvede han ikke 
i sin Naade at tage disse smertelige Ryk i 
Tøjlerne for at holde os nær til ham.

Johs. Magelund.

Husk Elevmødet 2. og 3. Juli!
Reserver Dagene. Indmeld jer i god Tid. Program i Junibladet.
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HEN IB OK OMI IB III IB IE ILK
Allerede Grundtvig var for over 100 år 

siden ved at fortvivle over, at Guds ord i 
Bibelen var ved at opløses i spidsfindige 
theologiske, indbyrdes modstridende for
tolkninger. Hvor’ var det klare guddoms
ord i denne sky af lærde mænus menin
ger?

Mange kristne idag føler akkurat den 
samme fortvivlelse, når de åbner den store 
sorte bog med de mange dunkle ord. — 
Havde Grundtvig det svært, så har vi det 
endnu meget sværere, fordi den sky, Bi
belen hyller sig i for os, er langt tæt
tere. Vi har hele den såkaldte »liberale« 
theologis kolossale arbejde at tage hen
syn til, de uendelig mange formodninger 
om skrifters og ords ægthed, de skarp
sindige gætningforsøg, de lærde og slå
ende. parallellisering er med andre religi
oner o. s. V.

Hvor er Guds ord henne i alt dette'.
Fromme og oprigtige kristne søgei at 

hjælpe os' ved at sige: »Tag ordet enfol
digt, som det står! Lad, som om de lærde 
theologer bg deres indbyrdes modstridende 
meninger ikke eksisterer. Hold dig fra al 
vantro befamling af bibelordet!« — Vi er 
mange, på hvem dette svar ikke virker 
tilfredsstillende. Vi synes, at det er at 
stikke hovedet i busken, hvis man på den
ne måde siger nej til sin tanke ; det nær
mer sig stærkt til uærlighed og fejghed. 
Og måske anstiller vi følgende betragt
ning : Hvis Gud er sandhedens Gud, og 
hvis min tanke er Guds gave, så kan det 
ikke være nogen forbrydelse at bruge sin 
tanke ærligt, så kan oprigtig tænkning 
og forskning umuligt føre bort fra Gud, 
men kun nærmere til Gud. Altså går vej
en ikke uden om bibelkritikken og de the

ologiske fortolkninger, men igennem.
Men nu melder vanskeligheden sig'. 

»Hvordan skal jeg finde vej i denne lær
de jungle? Jeg er ikke theologisk profes
sor. og jeg har ikke tid til større stu
dier.«

Nogle søger for at løse vanskelighederne 
til de trykte fortolkninger. Her finden' de 
nok nogen hjælp, men sjældent et helheds
syn på. Bibelen, og derfor føler de sig i 
grunden svigtet, mere forvirrede, end in
den de begyndte at læse i fortolkninger.

Hvao skal man gøre, når man står i 
denne situation: »Jeg kan ikke lade være 
med at tænke, men alle mine tanker fører 
mig ind i en skov af gåder. På hvert af 
Bibelens blade ser jeg et stort spørgsmåls-1 
tegn.« Hvad skal man gøre? Mange sva
rer: Tag på højskole I og jeg tror, det er 
et godt svar. Ganske vist hverken kan el
ler skal højskolen løse alle gåder, heller 
ikke alle Bibelens gåder; men vi ser det 
i hvert fald på H.u.H. - som en opgave 
at vejlede vildfarende bibellæsere.

Imidlertid er det svært at være vejle
der. når det drejer sig om Bibelens gådel. 
Seh- lom man har brugt år af sit liv til 
at (studere Bibelen, kan man pludselig 
en dag standse op og sige: Hvad er sand
hed i alt dette? Hvad skal jeg, som er 
vejleder, gøre, når jeg ikke selv kan fin
de vej ?

Dette spørgsmål har jeg mere end een 
gang stillet mig selv, og jeg er kommet 
til det sørgelige resultat: Det er ikke al
ene mig, der mangler et bibelsyn; nej, 
hvor i den danske kirke finder man et 
virkelig holdbart bibelsyn? Indre Mission 
har det stort set ikke. Man lever stadig 
i skyggen af Vilh. Becks tordnende nej 
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til al bibelkritik. Ganske vist har så godt 
som alle præster, der står I.M. nær, i de
res hjerte indrømmet, at det er for letkøbt 
blot at sige nej til en videnskabelig be
skæftigelse med bibelordet, og man mær
ker da også tit i deres prædikener, at de 
vil tage ved lære af bibelforskningen. Men 
hvor mange har tænkt tingene igennem 1 
Hvor mange har et virkeligt bibelsyn, 
som forener den videnskabelige og den 
fromme måde at læse Bibelen på? Hvor 
mange kan forene gamle Anes og professor 
N.N.s måde at læse Bibelen på? Her synes 
jeg, at I.M. som regel kommer til kort.

Men hvor skal vi så finde vejledning? 
Her har jeg fundet en stor hjælp til kla
ring i en svensk bog udkommet 1947 på 
Gleerups forlag i Lund med titlen: »En 
bok om Bibeln.« Her hor seks af Sveriges 
bedste theologer taget sig på at skildre, 
hvorledes theologerne ser på Bibelen idag, 
og de er efter min mening virkelig nået 
frem til et evangelisk bibelsyn, der på 
een gang er videnskabeligt og kirkeligt. 
Jeg tror, at det ville være frugtbart at 
gøre dette blads læsere bekendt med nogle 
af disse tanker, og jeg vil ikke nøjes med 
blot at henvise til bogen. Ganske vist er 
den skrevet sådan, at også ikke-theolo
ger vil kunne have udbytte af den; men 
det vil alligevel kun være de få, der læ
ser bogen, og derfor vil jeg forsøge i nog
le artikler at gøre opmærksom på nog
le af hovedtankerne.

Vi 'træffer her en flok lærde theologer, 
der i det store og hele er enige. Ved tre 
konferencer om bibelproblemet er de kom
met sådan på bølgelængde af hinanden, at 
de er blevet enige om sammen at udgive »En 
bok om Bibelen«. Allerede denne enighed 
er et særsyn; det kunne tyde på, at de var 
nået frem til et holdbart resultat. Men 

de er ikke alene indbyrdes enige; de er og
så enige med alle kristne gennem snart 
2000 år, som mener, at Bibelen først og 
fremmest og i alle sine dele handler om 
Kristus, Messias, Guds søn. Det er dog 
værd at bemærke, at vi nu efter et pår år
hundreders mere eller mindre kritisk Ide
ologi finder en hel flok første klasses the- 
ologiske videnskabsmænd, der mener, at 
kirkens fortolkning af Bibelen — også vi
denskabeligt — er den holdbareste. En
delig føler de sig også i vid udstrækning 
enige med de mænd, der i andre lande 
studerer Bibelen videnskabeligt. De fø
ler ikke videnskaben —■ heller ikke den 
rent teoretiske og strengt videnskabelige 
som en «foruroligende fjende for troen, men 
som en aldeles nødvendig hjælp for kirken, 
når den Iskal besinde sig på sit budskab.

Det lyder som noget nyt og tillidvæk
kende, (når fen af dem siger: »Den moder
ne bibelvidenskab kan ingenlunde med 
rette karakteriseres som et bølgende hav 
af mod hinanden stridende anskuelsel og 
hastigt vekslende hypotheser. Ingen kan 
nægte, at der er kastet meget nyt lys over 
Bibelens sprog, religion og historie net
op gennem den nyere tids forskninger,. 
Mange bibelske tekster er kommet os nær
mere, har fået større liv og anskuelighed, 
taler tydeligere og mere indtrængende! tak 
ket være det dybere kendskab til de gamle 
kulturer og religioner, som 18- og 19-hun 
dredtallets arkæologer, spogmænd, histo
rikere og exegeter har vundet gennem de
res ihærdige arbejde, ofte under utrolige 
vanskeligheder. Bedre end nogensinde tid
ligere kan vi nu indleve os i Israels reli
giøse liv, dets egenart, brydninger og kri
ser, jødedommens indre modsætninger, Je
su milieu og de historiske forudsætnin
ger for hans virksomhed, — alt dette kan 
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ikke være uden, betydning for den, som sø
ger Guds ord i bibelordet.«

Og hvilke er da. de vigtigste resultater'!
Hieronimus Zeuthen

Fortsættes.

Werdens Gang*
I min gymnasietid læste jeg et digt af 

Gustaf Fröding, som jeg aldrig har kun
net glemme. Det er en sviende satire over 
det moderne samfunds ligegyldighed over
for den enkelte, som går til grunde eller 
til bunds i tidens storm og nød.

Digtet lyder:

Havet välte, stormen ven, 
vågorna rullade asklikt grå. 
»En man är vräkt över bord, kapten!«

Jaså.

»Ännu kan Ni rädda hans liv, kapten!« 
Havet välte, stormen ven.
»Ännu kan en lina den arme nå!«

Jaså.

Vågorna rullade asklikt grå.
»Nu sjönk han, nu syns han ej mer, kapten!«

Jaså.
Havet välte, stormen ven.

Også i den verdenspolitiske situation er 
digtet uhyggelig aktuelt. Estland, Let
land, Litauen og Czekoslovakiet gik un
der, og stormagterne tog det til afterret- 
Zning. Nu er det Kinas tur. Det er forfær
deligt at tænke, hvad der sker derude i 
disse uger. Det burde berede hele den øv
rige menneskehed og ikke mindst stats- 
mændene søvnløse nætter; men de fleste 
gør som kaptajnen, trækker på skuldrene 
og siger: »Jaså.«

Sommetider kan man gribes af en dyb 
ængstelse. — Vi er børn midt i den væl
dige verdensbrand. Vi føler os som afmæg
tige.

Men som kristne ved vi, at selv omhele 
verden siger »Jaså« og er ligeglade, er 
ikke eet menneske glemt af Gud. Vi ved, 
at han har dyb omsorg og interesse for 
den enkelte. Ja, vi ved, at han, som steg 
ned fra., sin himmel for at blive ringere end 
den usleste træl på jorden, han er nær nos 
hvert eneste menneske, som lider. Han 
som fortalte lignelsen om hyrden, der for
lod de 99 for at finde det tabte Får, han 
vil også i dag tage sig af hvert enkelt 
tabt menneske. Det første, vi skal gøre, 
er derfor at søge dybere ind i bønnens 
samfund og dagligt råbe til Gud, om han 
vil gribe ind.

Men vi må ikke standse her. Hvis den 
kristne kultur skal bestå, må hvert en
kelt troende menneske føle sin forpligt 
telse og sit ansvar og være med' til at 
præge verdensopinionen, så at der bliver 
sat grænser for vold og undertrykkelse. 
Mange mener, at deres indsats betyder in
genting. Blandt så mange millioner men
nesker har min stemme intet at sige. Det 
går, som det gik i eventyret om kongen, 
der skulde lave en mægtig Fest for sit 
folk. Til festen skulde der bruges vin, og 
han sendte derfor en mægtig tønde rundt, 
hvori hver indbygger skulde give en liter 
vin. En sagde til sig selv: »Blandt så me
gen vin kan jeg godt hælde en liter vand«. 
... Festens dag kom. Hvad tror De, de fik 
at drikke? Det reneste kildevand, for så
dan havde de allesammen tænkt!

Lad o,s ikke bære os sådan ad. men hel
lere lære af et indisk eventyr: En prins 
var blevet fanget af en kæmpe, som be
handlede ham hårdt og brutalt. Men en 
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dag sagde kæmpen til prinsen, at han 
skulle blive fri, hvis han kunde gøre et 
stykke arbejde for ham. Kæmpen tog en 
tønde sennepskorn, som han spredte over 
en tønde land, og sagde til prinsen: »Kan 
du samle alle disse korn sammen, inden 
solen går ned, så skal du blive fri.« Prin
sen sagde til sig selv: Det er umuligt, og 
satte sig til at græde i vejgrøften. Men i 
vejgrøften var der en myretue fuld af my
rer ; de fattede medlidenhed med den stak
kels prins. »Vi vil hjælpe dig,« sagde de; 
og det, som var umuligt for den enkelte, 
gjorde de mange tusinde myrer, så da so

len sank i horisonten, blev det sidste sen
nepskorn slæbt op i bunken, og prinsen 
blev fri.

Det, som er umuligt for den enkelte, kan 
være muligt for de mange, men det kræver 
vågen interesse, ansvarsfølelse og en ai- 
bejdsindsats. Skal den kristne kultur be
stå, må disse egenskaber præge os langt 
mere end før. Vi skal ikke vente, at andre 
lande eller andre mennesker skal gøre en 
indsats, men spørge os selv: Hvor kan jeg 
ved Guds hjælp og hans kraft gøre noget? 
Lad os mindes Zwingli’s valgsprog: »Um 
Gottes Willen tut etwas Tapfers.«

ETnqen EEaar so/n en d7fqj i vorf SEand -
Det ør ejendommeligt at faa Lot tii at 

opleve Foraaret to Gange. I Dagene om
kring Paaske opholdt vi os i Neuveville 
ved Bielersøen og oplevede Løvspringet 
og Frugttræernes Blomstring, endog Sy
renerne var ved at folde sig ud. 1 disse 
Dage omkring d. 15. — en Maaned senere 
— sker det 'samme hos os. Dette med et 
»evigt Foraar« eller en »evig Sommer hos 
vor Gud« er nok ikke saa umuligt endda.

Skolens dejlige Park staar i sit fejreste 
Skrud: Birketræerne har kastet det skøn
neste lette lysegrønne Silkeslør over de^ 
res hvide Stammer og Grene, Bøgene og 
de andre Løvtræer klæder sig med lidi 
tættere Stof, som til Gengæld er stærkere i 
Farverne. Kirsebærtræerne klæder sig i 
hvidt, selv de unge nyplantede Træer myl
drer af Blomster. Æbletræerne straaler i 
alle Nuancer af rødt: lyserødt, blegrødt— 
dybtrøde, rødgule og orangefarvede Blom
ster i Tusindvis.

Men hvad vilde al den Skønhed være 

værd, hvis ikke der var Ungdom til at 
færdes iblandt den, nyde den og fylde Hu- 
og Have med Samtale, Latter og Skæmt. 
Vore 85 Sommerpiger straaler ogsaa i alle 
Farver. Og ikke bare deres Paaklædnmg 
er rigt nuaneret. Deres Sind, Følelser og 
Tanker deres Følelses- og Sjæleliv er li- 
gesaa rigt varieret som Naturen omkring 
dem Her er hele Danmark repræsenteret 
fra Vestjylland til Bornholm, fra »Syd
havsøen!« til Vendsyssel. Nogle Færinger, 
en Finne, en Student fra Slesvig, en 
Schweizer, alle sætter de deres Særpi æg 
paa Favesymfonien.

Vaaren lever en rig Sommer paa H.u.H.
Johs. M.
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Norgesturen
den 25.—30. Juli er nu en Kendsgerning: 

Der liar meldt sig 60 interesserede. Man
ge har spurgt, om de maa tage en Kamme
rat med, som ikke har været Elev paa Sko
len. I Undtagelsestilfælde kan det lade sig 
gøre. Lærerne Axel Nielsen og Zeuthen 
vil blive Ledere af Turen.

Nærmere Meddelelse vil blive udsendt 
til Deltagerne i Løbet af ca. 14 Dage.

Tak Frk. Jessen!
Gennem 12 Aar har Frk. Eva Jessen væ

ret Gynmastiklærerinde paa H.u.H. Med 
Dygtighed, Fasthed, utrolig Energi — og 
samtidig med Mildhed og Venlighed, som 
vandt alle Elevernes Hj erter, har hun fær
dedes paa Skolen. Vi beklager dybt, at 
hun ikke kan fortsætte, men vi forstaar, 
at hendes Stilling paa Borgerskolen, hen
des Dreng, Steen, hendes nye Hus og Ha
ve lægger saa megen Beslag paa Tid og 
Kræfter, saa hun maa holde op... Vi vil 
gerne sige Dem hjertelig Tak for Tiden, 
der gik, og haaber, at De ogsaa i Ffem
tiden vil bevare Forbindelsen med Skolen.

Velkommen Frk. Tøpholm!
Som Gymnastiklærerinde for Sommeren 

er antaget Frk. Cecilie Tøpholm. Hun er 
uddannet paa Snoghøj og Askov, har væ- 
retGymnastiklærerinde paa Antvorskov og 
Askov. Vi har allerede forstaaet, at vi 
her har faaet en værdifuld Lærerkraft 
knyttet til Skolen.

Vi glæder os til en god Sommer sam
men med Dem, Frk. Tøpholm!

Johs. M. 
Haslevkredsen i Aarhus

afholder havefest onsdag d. 8. juni kl. 
20 på, børnehjemmet »Nazareth«, Skov
vangsvej. Toldkontrollør S. Lund talen — 
Endvidere bliver der underholdning, valg 
af nyt udvalg m. m. Vel mødt!
Indkomne Gaver til Gymnastiksalen:

Transport ... Kr. 17.915,55 
Lærerinde Gudrun Andersen,

Maarkjær, v. N.P.Pedersen 10,000
Det kristelige Landsmøde i Oden

se v. Frostanderen 115,00
Kr. 18.040,55

•Tubilæumsholdet 1949.
I aprilnumeret glemte vi 39 årsholdene 

vinter 1918- 19 og sommer 19. — Undskyld 
I er særdeles velkomne her lørdag d. 2. og 
søndag d. 3. juli.

Hær med til at gøre Deres Venner og bekendte 
opmærksom paa Betydningen af et Ophold paa

Haslev udvidede Højskole.
Vinterkursus for Mænd og Kvinder begynder d. 
3. November.
Program faas ved Henvendelse til Johs. Magelund. 
Savner De unge til at lede Gymnastikken i de
res Sogn el. Forening kan Uddannelse faas paa 
KFUM og K.s

Gymnastiklederkursus paa H.u.H.
For Mænd om Vinteren, for Kvinder om Som
meren.
Endvidere giver Skolen ved Siden af den aim. 
Undervisning Uddannelse af Spejderførere.
For Mænd om Vinteren, for Kvinder om Som
meren. — Program ved Johs. Magelund.



H.u.H. Side 7

25 aars-holdene.
Frk. Anna Hansen, sommer 24, nu ung

domshjemmet Endrupvej 18, Fredensborg, 
sender et kraftigt »hallo, hallo« som ap
pel til de to hold, om at møde talrigt op

Bryllupper.
9. april viedes Sygeplejerske frk. Hed

vig Skielboe til hr. kontorist Helge Hen
riksen, Filadelfia.

Tirsdag d. 3. maj viedes i Nyker kirke 
frk. Randi Arnoldus til hr. Ejnar Mo
gensen, 1948—49, Højegård, Aaby, Rønne

Tirsdag, d. 17. maj viedes i Bramminge 
kirke frk. Elisabeth Friis til hr. gar. 
Vilfred Simonsen, Rindby, Fanø.

— Hjertelig til lykke I 

det påny og snart vil den være færdig", 
her er et par billeder med tilknytning til 
værket.

Kransen er oppe

1933 Klikfri
sender 12 kr. til elevforeningen samt 

medfølgende hilsen:
Kære kammerater!

Når vi er samlet herinde i byen een gang 
om måneden, så ikke alene taler vi om 
jer, og den gang vi var unge, men vi Dea
der også om, at vi alle må være eet, i. 
Kristus.

Kærlig hilsen: Københavneren.

Væggene vokser

Spejderhytten.
Der blev arbejdet på den i slutningen 

af marts og i begyndelsen af april, så måt
te arbejdet hvile en tid; nu har vi gang i

Snedkerne Aage og Helmuth
Kom saa i

med resten af kontingentet; ellers kom
mer den dyre postopkrævning.
Du kan komme

på en norsk, svensk eller finsk højskole 
i vinteren 1949—50.

Læs herom i nedenstående redegørelse
På foreningen »Norden«s initiativ stil

ler de nævnte landes regeringer stipendier 
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til rådighed for danske elever, der ønsker 
at besøge en højskole i et af vore tre 
broderlande.

Fremgangsmåden ei' følgende:
Ansøgningen stiles til foreningen »Nor

den«. Gyldenløvesgade 16, Kbhvn. K., og 
man skal besvare nedenstående spørgsmål 
i klar opstilling med tydelig skrift :

1) Ansøgedens fulde navn og adresse.
2) Ansøgerens erhverv.
3) Ansøgerens fødselsdag og -år.
4) Hvilken højskole har De besøgt og 

hvornår.
5) Hvilken anden skoleuddannelse nai 

De.
6) Har De ønske om at komme på nogen 

bestemt bo j skole.
7) Har De nogen særlig grund til at 

ville opholde Dem ved en (norsk — 
svensk — finsk) højskole.

For Finlands vedkommende må man til
lige besvare spørgsmålet:

8) Ønsker De at komme på en svensk
sproget el. en finsksproget højskole.

Norge og Sverrige stiller desuden føl
gende tre betingelser:

1) At ansøgeren fer dansk statsborger.
2) At ansøgeren har gennemgået mindst 

et kursus på en statsanerkendt dansk 
højskole.

3) At ansøgeren er velanbefalet at den
nes forstander.

Finland stiller ingen betingelser med 
hensyn til alder aller tidligere uddannel
se. — Ansøgning med svar på ovenstå
ende spørgsnål indsendes til forstanderen 
på den højskole, man sidst har besøgt.

Forstanderen videresender ansøgningen, 
til »Norden«; man skal derfor vedlægge en 
frankeret konvolut, adresseret til forenin
gen »Norden«, Gyldenløvesgade 16, Køben
havn K.

Alle oplysningei’ fås ved henvendelse til 
foreningen »Norden«. Alle henvendelser må 
ske skriftligt, frankeret og adresseret svar
konvolut må vedlægges.

Ansøgningsfristen udløber 15. juli 1949 
til finske højsk oder; — til norske 
og svenske skoler er sidste frist 15. 
juni.

Haslevkredsen
i København (H.u.H.) har Møde paa K. 

F.U.K., St. Kannikestræde, 1ste Juni Kl. 
20. Kinamissionær Frk. Kirsten Sal
ling taler. — Emne: Hvad et Menneske 
saar ... — Velkommen alle.

P. K. V.: Emma Augustinus.
Kolding Højskolekreds.

Lørdag d. 28. maj kl. 20 taler forstander 
P. Moller, Tommerup Højskole, på K.F. 
U.M. — Man bedes som sædvanlig tage 
sin højskolesangbog samt brød og sukket 
med.

FOS arrangerer rejse til
Nordens største leder- og folkehøjskole

Ljungskila-skolen er beliggende ca. 80 
km nord for Gøteborg og ejes af Sverrigs 
KFUM og KFUK. Den har en enestående 
smuk beliggenhed, og ungdom fra hele Nor
den såvel som fra mange andre lande mø
des her. Skolen har allerede mange ven
ner også her i Danmark, og vi vil herved 
indbyde til en rejse og et ophold på Ljung
skila-skolen.

Tidspunktet vil blive 3.—11. juli. Rejsen 
kan foretages enten fra Frederikshavn el- 
København.

Programmet for Turen: Der vil bliv« 
lejlighed til at deltage i så meget af sko
lens liv, som man ønsker, og hver dag vil 
der blive arrangeret busudflugter i om
egnen, således at deltagerne vil få me* 
get oplevet på nært hold af Sverrigs sløn- 
ne land og af svensk kultur og folkeliv.

Rejseledere vil blive sekretærerne frk 
Anna Normann og Hiittel-Sørensen, Aal
borg.

Indmeldelse må ske snarest og senest 
den 10. juni til FOS, Ferie- og Studierej
ser, KFUM og KFUKs Rejsetjeneste, St. 
Kongensgade 77, København K, og prisen 
for alt vil blive 250 kr., hvoraf de 25 
indbetales ved indmeldelsen og restbelø
bet 30 dage før afrejsen på giro 7332.

Udgivet af Elevforeningen. Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
H. NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV


