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EL EV BLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Seminarielærer Lam tertsen
vel overstået. Vi tænkte ikke på, at det skulle

blive sidste gang, han var vor gæst; men så
dan blev det.

Onsdag den 25. oktober døde Lambertsen,
og med ham gik en af dem bort, der var med
på H. U. H. fra første færd. Vi havde glædet
os til endnu mangen god stund — også efter
at aldersgrænsen havde sat bom for hans vir
ke på seminariet — at have Lambertsen som
medarbejder her på skolen.
Det blev ikke sådan, og med vemod tæn

Onsdag aften den 4. oktober, da vi sluttede
lærermødet her på H. u. H., var semina
rielærer Lambertsen til stede som så ofte før
for at glæde os med sin ypperlige oplæsning.
Vi glædede os over at have Lambertsen
iblandt os, og over, at hans sygdom syntes så

ker vi på, at vi ikke mere skal se hans til det
sidste ranke skikkelse komme og gå på Skole
vej eller høre hans friske og djærve tale. Jeg
ved, at gamle elever ud over landet vil mod
tage dette budskab med sorg, men samtidig
tænke med glæde og taknemlighed på de ti
mer, de havde hos Lambertsen på H. U. H.
Lambertsen var højskolelærer i udpræget
grad, han havde den lykkelige evne, at alt,
hvad han rørte ved, blev levende. Hans litte
raturtimer, såvel oplæsning som foredrag, var
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fulde af liv. Man ikke blot hørte om noget,
men man oplevede det med en sådan styrke,

at man kunne glemme både tid og sted. Man
var i H. U. H.s foredragssal mellem kl. 15 og
16, og man var der alligevel ikke. Nej, man
var med den fortvivlede Brand i de vildsom
me fjelde eller med den i dobbelt forstand
skibbrudne Per Gynt på det urolige hav.
Denne evne til at meddele oplevelser var

det, der gjorde, at Lambertsen fik så stor be
tydning for sine elever, og for resten ikke for
dem alene. Vi er en del mennesker i Haslev,
der har kendt og omgåedes Lambertsen i en
menneskealder. Vi har altid vidst og føler det

stærkt netop nu, at han har betydet meget

I lang tid har der været arbejdet på at rejse

for os. Der var altid noget værdifuldt at tale
om, når Lambertsen var til stede, enten det

en dansk højskole i Sydslesvig, og nu er det

var ved lærermøder eller i et privat selskab.
Det hændte af og til, at vi følte ham som læ
reren iblandt os, aldrig fordi vi fandt ham
docerende, men simpelthen fordi vi gerne lyt
tede til hans bedømmelse af tidens proble
mer.

blevet til virkelighed; hvad nedenstående vil
vise. Vi har ligesom andre danske højskoler
ydet vort bidrag til, at skolen kunne oprettes,
og har derfor modtaget skolens bomærke og
en liden beretning, som her følger.
Læg mærke til på bomærket, at lærken hæ

Og nu er Morten Lambertsen død. H. U. H.

ver sig syngende over de friske skud på den
gamle rod. Vi ønsker hjertelig til lykke med
arbejdet på Jaruplund. Gid lærkesangen altid

har mistet en sjælden dygtig lærer og en tro

må tone fortrøstningsfuldt over dagens virke.

fast ven, der under alle omskiftelser, i gode
som svære dage, altid bevarede sin kærlighed
til og tro på gerningen, som øves her.

Vi tænker med tak på hans færden blandt
os.
N. P. P.

N. P. P.

Jaruplund højskole blev indviet på Grundt
vigs fødselsdag den 8. sept. i år. Et femårigt,
langt og besværligt afsnit af skolens historie
fik dermed sin afslutning. Vi følte festen, for
det blev en virkelig fest, som et hjerteligt vel

kommen i højskolernes kreds og et varmt
håndslag fra alle de over 500, der norden-

Side 3

H.u.H.

skole« og endagsstævner, og vi har haft aften
fester for de unge i de omliggende sogne og
fra Flensborg. Vi er ved at komme ind i en
højskoles arbejdsrytme.
Der er så nær til opgaverne her, de er man

ge, næsten for mange. Varsomt, men åbent
skal der gås frem. Her er sandheden næsten

Jaruplund højskole

altid broget, og dog må den ikke være nogen
mand for broget. Kender man noget til kræf
ter, der sandfærdigt giver mennesker mod til
at håbe og tro til at holde ud, må det klares
og deles med andre. For det gælder jo livet.
Vi synes, vi har kunnet mærke, at der mellem

skels og søndenskels fra fandt vej til skolen

danske mennesker hernede også er brug for

den dag, fra mange, mange flere, som i tan
ker og hilsener var med os under festen. Ja,
endog fra højskoler i Finland, Sverige, Norge
og Island kom der gode ønsker for skolens

Jaruplund højskole.
En hjertelig hilsen til alle, der følger denne
skoles arbejde med opmærksomhed og gode
ønsker.
Bodil og Jørgen Jessen.

arbejde.
I nøgen jord, men på grundmur, der kan
holde, står nu nordens sydligste højskole.
Når dette læses, er vi i gang med vort før

ste vinterhold på 32 unge mænd fra alle Syd
slesvigs egne og samfundslag og med vidt for
skellige kundskaber i dansk. Vi havde ikke
turdet vente fuldt hus allerede den første vin
ter. Åge Rasmussen, tidligere lærer på Røns

hoved, er eneste fast lærer, 3 andre har en
kelte timer. Sønderjysk skoleforening og
Dansk skoleforening for Sydslesvig støtter
skolens drift.
Allerede i marts-april havde vi i ufærdige
bygninger et lille hold piger, hvoraf de fleste
var på skole i Danmark i sommer. Vi har
siden haft flere kursus, blandede og rent syd
slesvigske, vi har haft nogle »en dag på høj

Alfred Hauge:

„Fossen og BaaleF'
(De unges forlag)

»Fossen og bålet« er en fortsættelse af ro
manen »Året har ingen vår«. Medens denne
bog var en gribende skildring af menneske
livet uden nåde, hvor synd avler ny synd til
det ender med fortvivlelse og uden håb om
forår i livet, skildrer »Fossen og bålet« vårens
komme. Realistisk uden sødladen romantik
skildrer A. Hauge, hvordan Guds ånd lig vår-
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1. række fra oven: Herluf Amby, Konrad Andersen, Henry G. Andersen, Anders Kjær Andersen, Kristian
Bjørn, Ejner Christensen, Thomas Christensen, Hans Donslund, Hans Hågensen, Jan Hansen, Holger Hansen, Simon
Hestehave, Kresten Højgård, Christen Jacobsen, Eigil Jensen, Steen Johansen, Hans Johansen, Jacob Jørgensen, Alfred
Jørgensen, Karl Kattenhøj, Aksel Kristensen, Carl Johan Larsen, Aksel G. Mortensen, Aage Møller-Hansen, H. Rolien
B. Nielsen, Bjarne Dusgård Nielsen, Elis Chr. Søndergård Nielsen. 3. række: Orla Nielsen, Aksel Petersen,
Richardt Poulsen, Hans Hvass Pedersen, Ole V. Ramskov, Vagn Rix, Jens Sanggård, Godtfred Schmidt, Arne
Sørensen, Carl Sørensen, Germand Thisted, Herluf Thygesen, Konrad Uggerhal, Elin Adamsen, Rita Brisson, Tove
Christensen, Erna Degn, Johanne Esbjerg. Signe Givard, Oda Håning, Dagny Hald. 3. række: Lissi Hansen, Emma
Hansen, Bodil Hestbech, Ellen Holst, Astrid Houmann, Ellen Jacobsen, M rie Jacobsen, Else Jensen, Elinor Jensen, Mar
grethe Jensen, Hanne Jessen, Edith Jespersen, Ulla Johannesen, Elna Johansen, Aase Jørgensen, Ester Jørgensen,
Edith Kamstrup Jørgensen, Kirsten Knudsen, Ruth Knudsen, Ida Jørgensen, Irene Keseler, Marie Kjeldsen.
4. række: Stinne Kristensen, Herdis Madsen, Ingrid Mikkelsen, Annelise Mollerup, Gudrun Møilgård, Marie
Møller, Petra Møller, Karen Marie Møller, Thyra Neergård, Valborg Nielsen, Karen Nielsen. Dina Toft Nielsen,
Ester Nielsen, Alice Nielsen, Minna Nielsen, Lis Nielsen, Helga Nielsen, Edith Nørskov, Ellen Odgård. 5. række:
Ellen Overgård, Hanne Nymann Petersen, Lilly Kjær Petersen, Anna Mark Petersen, Gertrud Petersen, Rigmor
Refskou Poulsen, Friana Samuelsen, Helga Simonsen, Marie Schmidt, Inger Skjold, Nico Storgård, Astrid Sørensen,
Anna Sørensen, Inga Høj Sørensen, Dida Techow, Anna Margrethe Filskov Thomsen, Gerda Thygesen, Helga
Wegeberg, Rosia Westergård, Inga Willadsen. — Siden er ankommet: Peder Bjerrum, Egon Hansen, Hans Thybo
Møller, Niels Hornbech Sørensen, Chr. Bisgård, Mary Andersen, Agnethe Dencker Hansen, Ruth Larsen, Ingeborg
Baltzersen, desuden ventes Konrad Børge Hansen og Ingrid Thomasen. Ialt 46 mandlige og 74 kvindelige elever.

H.u.H.
solen over is og sne får hårde, forkvaklede og
indefrosne hjerter til at smelte, så livets blom

ster kan gro og sætte frugt.

Med fin psykologisk forståelse skildrer A.
Hauge Anton og Mallins ægteskab efter de
ti år på sindssygehospitalet. Langsomt går det
op for Anton, at hans'gerrighed og hårdhjer
tethed har været skyld i ødelæggelsen af hjem
met. Under en vækkelse, hvortil Mallins ung

domselskede var redskabet, fuldbyrdes Antons
anger og selverkendelse.
»Det kunne være mindet om den første

gang, han trængte sig ind til hende — da han
havde set den hvide angst i hendes øjne ;men
hans hjerte havde vist ikke haft plads for
nogen nåde. Eller han huskede, hvordan
Abraham Bore og han selv havde standset
hende den sidste aften, hun agtede sig til

møde, og havde drevet hende foran sig hjem.
Så tit han ville, kunne han se hendes ryg for
sig, sådan som hun skyndte sig foran dem op
ad vejen; — den var bøjet og knækket som
en jaget hund.« (side 146).
»Han havde gjort den største af alle syn
der: været hårdhjertet og kold. Væggene på
Løland råbte til himmelen om det; for hvert
skridt, han havde gået, sås der spor efter jern-

skoede hæle.« (side 152).
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lin, og han troede knap, hun havde taget no
gen større skade på sin sjæl.« (side 190).

Også skildringen af Anton og Mallins børn
viser en dyb forståelse af, hvordan oplevelser
i barneårene præger mennesker for livet. Det
er en broget flok fra den gode fromme Laura,

i hvem »himmel og hjerte klang sammen i
fuldkommen harmoni«, »hele verden omkring
hende var en domkirke, som Gud havde byg

get« til den disharmoniske, splittede »Store
Krist«, der på grund af barndomstidens for
følgelser og drillerier i falsk selvhævdelse fø
res ud i udskejelse og drukkenskab, og først

gennem svære kampe føres ind i et nyt liv,
som endog en tid gør ham til prædikant. Af
snittet om ham »Han er anderledes end folk
tror« side 154—175 egner sig fortrinligt til
højtlæsning.
Problemet skyld og soning er fint belyst i

krøblingen Petras skikkelse, og Mallins for
hold til hende. I hendes skikkelse skildrer

Hauge, som selv står frikirkelige kredse nær,
den overspændte kristendom, i dette tilfælde
pinsebevægelsens styrke og svaghed.

Som en svag baggrund i mønsteret skildres
de historiske forhold og den politiske spæn
ding i forhold til Sverrig. Omspændingen mel

i den store kulde, hvor alle kilder bundfrøs

lem »grundtvigsk« orienteret ungdomsarbej
de repræsenteret ved læreren Abraham Bore
og den indre missionske vækkelse, samt om
den stræbsomme, målbevidste »Lille Krist«,
der gennem et højskoleophold har fået videre
horisont og en kæreste fra Østlandet, får vi
nok mere at høre i næste bog.

i ep De havde valgt hver sin vejs han og Mal-

Alfred Hauge er j dag efter manges mening

»Man kunne vist tåle en evighed i helvede,
bare man vidste, at der kom en eneste dag
som denne bagefter.« (side 153).
»Der fandtes to steder at gemme sig, når
livet blev for tungt; ude i vanviddet — eller

H.u.H.
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Norges betydeligste kristne forfatter; dertil
øver han gennem talrige avisartikler en be
tydelig indsats på den kristne kulturfront
(problemet i »Råbet«). Vi vil sikkert også i

gerning ud over landet og gøre jer nyttige til
tjeneste i vort folk og i hans herlige rige. Vi
mødes for Guds ansigt hver lørdag lidt før kl.

de kommende år få gode bøger fra hans hånd.
I et referat i »Vårt Land« fra et forfatter

nens kæde.
DET VAR FESTLIGT at mødes med ca.
160 gamle elever 1. november i København,

møde i Sigtuna kritiserede A. Hauge de sven
ske forfatteres mangel på levende, inspireren
de stof og mente, at årsagen var den, at Sverrig ikke havde oplevet besættelsen. Der er
vist grund til at vente sig noget særligt, når
Alfred Hauge får Lølandsslægten ført op til
vor egen tid.

15; tak, at I stadig vil være med i denne bøn

deraf ikke mindre end 20 fra sommeren 1950.
Tak til alle, der kom, både af ældre og yngre

årgange.
OG SÄ ER VI allerede i gang med det nye
vinterhold. Det er for os, der kom til skolen
efter forstander Pagh Petersens død, allerede
det 10. hold. Vi bringer billedet af holdet

andetsteds i bladet. Næsten alle dele af Dan
mark er repræsenteret, deriblandt 3 fra Fær

Sommeren 1950

og vinteren 1950-51
I sidste nr. fik vi ikke sendt en afskedshil

øerne, 1 fra Grønland og 1 fra Sydslesvig. —
Desuden har vi en jente fra Oslo, og en ung
mand fra Tyskland kommer senere. På 2.
årsholdet er der 10 elever.

sen til sommerpigerne, men I skal vide, at vi
tænker på jer og følger jer i tankerne. Gen
nem dem, der blev i Haslev, hører vi stadig
nyt, hvordan det går nogle af jer. Jeg synes,
sommeren har været så lang og god i år, fra

vi først i april solede os, og nogle elever bade
de i L?go Maggiore, til jeg nu sidst i oktober
kunne sole mig blandt Norges fjelde med her

lig udsigt til Nordfjeld, Gaustad o.s.v.
Jeg skal ikke gentage, hvad jeg sagde ved
afskedsfesten om sommerholdets orden og
flid, deres fine overholdelse af skolens love
o.s.v,, blot sige, at vi mindes jer som et møn
sterhold, vi var taknemmelig for at have på
skolen. Måtte Gud rigt velsigne jer i jeres

Mindeord
Der er nok en del af H. u. H.s gamle elever,
som endnu husker Elisabeth Larsen (1934—
35), og jeg synes da, at de skal vide, at Elisa
beth ikke er her mere. Skærtorsdag 1948 stod

hun brud i Enderslev kirke, og skærtorsdag
2 år senere stod hendes kiste for det samme
alter. Hendes mand var lærer i Lønborg, og
de boede først der og var glade for vestjyder
ne, men Elisabeths helbred var ikke godt, og
derfor tænkte de, at hun måske havde bedre
af det sjællandske klima, og de flyttede i fjor
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til Knabstrup (Mørkøv skole). Men en ond
artet kirtelsygdom lod sig ikke standse; efter

31/2 md. på Holbæk sygehus kom hun hjem,

men kræfterne ebbede ud, og kun 2 mdr. ef
ter kaldte Herren sit trætte barn hjem.
Det er så uforståeligt for hendes mand og

Århuskredsen
afholder adventsfest lørdag den 2. de
cember kl. 20 på KFUM, Klostergade. Lærer
N. P. Pedersen taler.
Velkommen alle.

P. k. v.
Thyra Lommerts Nielsen.

hendes forældre. Hun betød så uendelig me
get for sine kære. Men som hun tog lykken af
Guds hånd, tog hun også sygdommen så stille
og tålmodig, så de, der så det, måtte undres.

Længe troede hun selv på helbredelse og glæ
dede sig til at tage fat på livets opgaver. Men
da kræfterne svandt, sagde hun så trygt: Hvis
Gud har en anden plan, så ved vi da, at Han
griber ikke fejl, og må jeg blot bestå for Ham,
så betyder nogle år mere eller mindre jo ikke
så meget.

1944—45 samles hos Engebjerg og Overby
søndag den 3. december. N. P. P. kommer.

E. + O.

Slut op.

Endelig et livstegn fra Haslev-kredsen på
Fyn.

Landbrugsskolens,

husholdningsskolens,

højskolens og den udvidedes gamle elever på
Fyn indbydes hjerteligst til adventsfest søn
dag den 3. december kl. 19,30 hos overlærer

Elevmøder:
Haslevkredsen i København (H. u. H.)
har møde på KFUK, St. Kannikestræde, 1.
december kl. 20.

Astrupgård, Bylowsvej 17, Odense.

Møller Pedersen, Højskolen, og fru PaghPederser, H. u. H., kornener til stede.
De unges sangbog, sukker og godt humør
bedes medbragt.
P. k. v.
K. Astrupgård.

Sekretær P. Hansen taler.
Emne: Revision.

Derefter generalforsamling med følgende
dagsorden:
1. Beretning om årets møder.
2. Regnskab ved kassereren.
3. Bestyrelsesvalg.
4. Eventuelt.
Velkommen alle !
P. K. V.
Emma Augustinus.

Mon ikke du skulle se at få dit kontingent
af sted i dag, eventuelt bestille »Fra arbejds
marken« med det samme.

Bryllup.
Mandag den 20. november vies i Grathe
kirke Sinne Eskesen (47—48) og Henry Mad
sen (47—48 og 49). Bryllupsadresse: Bækgård,

H.u.H.
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Thorning. Bopæl: »Lille Kjeldsmark«, Bor-

bjerg pr. Holstebro.
Hjertelig til lykke !

»Tæmmet*.
Chr. Nielsen, Skærbæk, Fredericia, har til
sendt mig en lille bog med ovenstående titel.
Jeg glæder mig til at læse den og anbefaler
den trygt på forhånd til såvel 44—45 som
andre gamle elever. Bogen kan fås ved hen
vendelse til forfatteren, ovenst. adresse.
N. P. P.

Indkomne gaver til gymnastiksalen
Transport: 21.006,45
Bodil Lauridsen (1949)...............................
10,00
Malermester Broslet ...............................
25,00
Sommerholdet 1950.....................................
140,00
Georg Clausen, Knudstrup ...................
100,00
Gormsen, Ikast (46/47)...............................
15,00
Else Falgård, Tårnby ...............................
5,00
Rigmor Tanggård, Kjellerup ...................
10,00
Kathrine Egebæk, Odense.........................
10,00
Indgåede renter ..........................................
209,90
Kr.

21.531,35

Hvorfor kvitteres med tak! Vi fortsætter!

J. M.

Vi begyndte lørdag eftermiddag. Først bød pastor
Heinsen velkommen, og derpå holdt pastor Hoffmann
Madsen fra Åbenrå bibeltime, og senere talte pastor
Heinsen om »ledernes læsning«. Når man selv læser
meget, er det helt interessant at høre, hvad andre
anbefaler som læseværdigt.
Inden aftensmaden fik vi en lille pause, for at man
kunne hilse på de forskellige delvis kendte mennesker.
Der var også nogle H.u.H elever blandt dem. Om
aftenen havde vi en rundbordssamtale om vort arbej
des vækst her i Sydslesvig. De fleste var enige om,
at vi må arbejde i meget stærk kontakt med ung
domsforeningerne. Landssekretær frk. Agnes Tange
fra København sluttede samværet med andagt.
Søndagen begynkte med gudstjeneste i Klosterkir
ker ved pastor Hoffmann Madsen. Efter middagen
blev vi under ledelse af frk. Tange inddelt i syv for
skellige arbejdskredse, i hvilke vi lærte at udarbejde
program for en bibel time, en Danmarksaften, en
weekend m. v.
Efter kaffebordet gennemgik vi forskellige årbejder, hvorpå lærer Anders Nielsen afsluttede stævnet
med et foredrag oven emnet: »Ind til Gud, ud til
mennesker«.
Efter afslutningen gik eller rejste de unge hver til
sit med bevistheden om, at de to gode dage havde
styrket os i vor daglige kamp for Sydslesvigs danske
ungdom.
Hans Harro Carstens
(elev vinteren 48-49).

Kolding højskolekreds
holder adventsfest lørdag den 2. december kl. 20 på
KFUM.
Forstander Lauridsen, Hoptrup højskole, taler.
Emne: Højskolen i folkets liv.
Velkommen alle.
P. u. v.
Tage Sanden.

Husk

Leder-weekend
i Husum 2S.-29. oktober

Når man hernede i Sydslesvig om hverdagen går i
sit daglige arbejde, er det en dejlig oplevelse at kom.
me sammen med unge, at drøfte fælles problemer. Vi
var derfor meget glade, da vi fra pastor Heinsen fik
en indbydelse til et lederstævne for K.F.U.M og K.
i hele Sydslesvig.

Udgivet af Elevforeningen.

at flytte bladet i god tid, enten
ved at give postvæsenet en skrift
lig meddelelse eller ved at sende
den til N. P. Pedersen, Skolevej 6,
Haslev. Både gi. og ny adr. er
absolut nødvendig.
Ansvarsh.: N. P. Pedersen.

