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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

sender de bedste ønsker om en velsignet jul og et godt nytår.
»I, som tunge stier træde,
stands og hør,
her er dør
til den sande glæde.«

Statens pædagog.

København

4*.
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U

K O M,

BANGE

»Han tager mod hver fattig sjæl,
som. længes efter fred,

kom, bange hjerte, skynd dig, knæl
ved Jesu krybbe ned.«

HJERTE

for alle smerter, den enkeltes som folkesla
genes.
Der er ikke fred i mange sind; der er ikke

Jeg var ikke ret gammel, da jeg forstod, at

fred mellem mennesker, ikke fred mellem
nationerne. Hvem ved, hvordan der ser ud

det var galt at være bange, i hvert fald for en
rask dreng, og rask det skulle man jo være.

på jorden, »når juleklokken kimer«.
Der kan være afspænding; det kan også gå

Derfor lærte jeg snart at forsikre, at bange
var jeg absolut ikke. Troligt nok har jeg også

den modsatte vej; forfærdelige ulykker kan
være sluppet løs over jorden, og vi står så
hjælpeløse over for det; situationen er os
overmægtig.

lavet adskillige gale streger for at vise, at jeg
ikke var en »bangebuks«; men jeg var allige
vel bange, og angsten blev vel tit større, fordi
den skulle skjules både for en selv og andre;

man bliver aldrig stærk eller tryg ved at gå
med maske, så har man nemlig også den at
passe på.
Også nu, de mange år efter, at jeg først op
dagede begrebet bange, ja, også nu kan ang
sten føles tyngende stor.
Jeg er bange for alt dette forfærdelige, der
sker på jorden, altsammen udslag af det onde
i menneskesindet, måske ikke så meget bange
for udslagene som for det frygtelige onde, der
ligger bag dem. Og jeg er bange for alt det
onde, der rører sig også i mit eget sind.
Derfor lytter jeg med glæde og fortrøst
ning til julebudskabet om fred på jorden.
Jeg har brug for det; jeg tror det er sandt,
og at i det er kraften, der rummer lægedom

Og så er der, trods alt dette og trods det

farlige i vore egne sind, trods al vor skyld og
skam, dog fred på jorden: thi »julen er kom
men med solhverv for hjerterne bange,« af
hvad art så end angsten er.
Klokkerne vil kalde på ny, salmerne vil
tone, evangeliet vil blive forkyndt, budskabet

om den store glæde, der skal være for hele
folket, alt vil det forkynde, at der er et sted,
hvor angsten kan stilles, og freden sænke sig
i urolige sind.
Jeg vil gå den gamle vej for at vinde »fred
til at stride min strid med mod, fred til at
vente på enden god.«
Kan hænde, du også kender til at være
angst, så vil jeg ringe med en liden juleklokke
ved at gentage linierne: Kom, bange hjerte,
skynd dig, knæl ved Jesu krybbe ned. XP. P.
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Forum Romanum
Gamle elever vil genkende partier af billedet på et billede
i skolens foredragssal.

En befaling udgik fra kejser Augustus-----Det var en sommeraften i Rom i 1934. En
flok studenter og kandidater havde været til

koncert på Forum Romanum — det gamle nu
udgravede romerske torv fra tiden før Kri

stus. I en af kejser Konstantins buer havde et
stort strygeorkester taget opstilling og gam
mel klassisk musik tonede ud til os på plad

sen. Midt under koncerten steg fuldmånen
op over Palatinerhøjen bag os. De ranke cy

presser og kuppelformede pinier dannede
mørke silhuetter omkring ruiner og ranke
marmorsøjler.
En intens oplevelse af menneskelivet i dets
rigdom og dets storhed, men samtidig blev
man mindet om dets korthed og forgænge
lighed. For ikke længe siden (set fra evighe
dens synsvinkel) promenerede Cicero og Cato,
Cajus og Caligula her, og fra kejserslottet bag
os lod Augustus befalingen udgå, at alver
den skulle skrives i mandtal. Elerfra gav Nero

befaling til de kristnes udryddelse, og uende
lige lidelser blev ført over den unge kirke.
Nu er de blevet til jord, end ikke deres

grave findes. På museerne kan man finde de
res hoveder eller statuer i marmor, og i hi
storiebøgerne kan man læse om deres gernin
ger. Men de spiller ingen rolle mere. Imperiet
gik til grunde, og nye folk kom op. Her ved
koncerten, hvor romersk adel var talrigt re
præsenteret, kunne man studere deres efter
kommere. Pragtfulde typer, som man sjæl
dent ser på gaden i Italien, enkelte lyse nor
diske typer imellem, folkevandringens spor —

vore forfædres islæt i sydens mørke folk.
Efter koncerten gik vi en aftentur over til

Colosseum, det vældige amfiteater, der kunne
rumme 80,000 mennesker. Når rådslagningen
var endt på Forum Romanum og forfølgel
serne sat i gang, eller når dødsdommene var
underskrevet, gik denne verdens mægtige til
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forstod, men martyrernes tro var endnu ikke
blevet hans. For teologen var det første krist
ne århundrede blevet nutid, dybt betaget prø
vede han at fortælle om den Herre, for hvem
alle disse var gået i døden på dette sted. Jeg
skal ikke røbe mere af hin natlige samtale,
blot nævne, at da jeg i sommer, efter at vi i
16 år ikke havde set hinanden, mødte ju
risten, som nu beklæder en høj stilling i et af
Colosseum

lest og mente, at de viste guderne en dyrkel
se ved at se de kristne kæmpe med gladia
torer eller kaste tor vilde dyr i Colosseum. Nu
står kun ruiner tilbage, men midt på arenaen
står et simpelt trækors med inskriptionen:
»Ave crux spes unica« (hil dig kors, vort ene
ste håb)! Længe stod vi på dette historiske
sted, en jurist, en cand. mag. og en teolog.

Hver tænkte sit: cand. mag’en så kun et histo
risk mindesmærke, begreb intet af den ånd,
der havde behersket disse kristne, der her vatgået i døden; anså det nærmest for fanatisme.
Juristen, der var præstesøn, var grebet; han

ministerierne, var der en underlig kontakt —
vokset ud af dette fælles minde.
Hil dig kort, vort eneste håb — endnu i dag
er Kristi kors vort eneste håb om tilgivelse,
soning og frelse fra synd og skyld.

Jesus, ved dit kors’es fod
vil jeg evigt knæle,

der udvælder nådens flod,
der geniuses sjæle.
Der fandt synderhjertet fred
ved dit blod det rene,
og til salighed jeg ved
kun dit kors alene.

Endnu kan »kejsermagten«, det enevældige
diktatur, lade sine befalinger udgå, og de
kristne er prisgivet deres magt. Tiden fra
1917 har været den største martyrtid i kirkens
historie. Hundredtusinder er henrettet eller
er døde i koncentrationslejre, men ikke en af
dem er glemt af Gud. Kejserriger og imperietgår til grunde, men Guds kirke består, og
endnu sker underet, at mennesker sætter be

Det indre Colosseum

kendelsen og tjenesten for ham over livet og
helbredet.
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Kristi kirke trader i martyrers spor.
Og som faren vokser kraften, modet gror.

Vi kan også se på selve ordet »jul«. Medens
jul på engelsk hedder noget med Kristus:

Enig vil vi være, som vor Gud er eet,
et i troen, håbet, et i kærlighed.

»Christmas«, d. v. s. Krist-messe, og medens
det på tysk hedder noget, der antyder festens

Verdens riger falder, Kristi kirke står.
Står, når jord og himmel på hans ord forgår.
Aldrig helveds porte skal få overhånd.
Derfor har vi ordet, med os er Guds ånd.
J o h s. M.

hellighed: »Weihnachten«, d. v. s. hellige
nætter, bruger vi nordboer et gammelt, førkristeligt ord, som mange mener hentyder til
den skæmt og lystighed, man havde ved sol
hvervsfesterne i det gamle Norden.
Jo, for os hører jul og hygge uløseligt sam
men. Og mørket udenfor gør de levende lys

ekstra hyggelige; kulden og de rå tåger uden
for får os til at føle julestuen ekstra lun; dag
ligdagens grå tristhed får juleøllet og godter
ne til at smage så meget bedre; den hjerte
kulde, som vi så ofte finder hos os selv og
vore medmennesker, bevirker, at gaverne og
brevene og de mange kærlige ønsker varmer
vore hjerter så meget mere; til daglig er vi

Jul og hygge hører sammen, det er vi dan
ske vist enige om. Vort sprog røber det også.
Tænk på de mange, rare ting, som man kan
sætte sammen med jule-: jule-pynt, jule-ka
ger, jule-mand, jule-gris, jule-gave, jule-træ

o. s. V.
Julehyggen er gået os i blodet. Jeg kan f.
eks. ikke synge
»Velan min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,«
uden at jeg øjeblikkelig fornemmer duften
af gran og stearin og ser for mig en kirke fuld
af festklædte mennesker. Og »Julen har bragt
velsignet bud« har for mig duften af både
gåsesteg og marcipan og fremkalder billedet
af kræmmerhuse og strålende juletræsgrene.

travle, »voksne« og højtidelige, men netop
derfor kan vi slet ikke stå for de glade barneøjne, der stråler om kap med julelysene, eller
de jublende udråb, når gaverne bliver pak
ket ud, og netop fordi den store verden er så
uhyggelig, så fuld af larm og angst, synes vi,
at vi rigtig trænger til en hyggelig jul, hvor
vi kan ane lidt af den fred, som vi ikke kan
finde i den store verden.

Men nu er der nogle tanker, der forstyrret.
Hvad bliver der af hyggen, når
man ikke
kan lade være med at tænke på dem derude i
de råkolde tåger, eller når dagligdagens trist
hed og pågående krav ikke lader sig ryste af?
Eller når isen om vort hjerte ikke lader sig
smelte? Eller når ufredstonerne fra den store

H.u.H.
verden ikke lader sig dæmpe? Hygge rimer
på lykke; men hvad, når vi ikke kan være
lykkelige? Og hygge rimer på trygge; men
hvad, når vi er så nederdrægtig utrygge? Bli
ver så ikke al denne »hygge« en fortvivlet
grimace, en illegal rejse til eventyrland, som
ender med, at man bliver afsløret: Du har
hverken pas eller billet til eventyrland! Bli
ver så ikke julen blot en kort parentes uden
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Er det ikke rigtigst efter alle disse over
vejelser at sige: Julen er det store forsøg på at
forene hedenskab og kristendom. Den måde,
hvorpå vi fejrer jul, er et forrædderi mod
kristendommen. Hvad godt gør al den »hyg
ge«? Har hygge og kristendom noget med hin

anden at gøre?
Lad os se på ordet »hygge«. Det er et nor

sammenhæng med hverdagen?

disk ord, hverken tyskere, englændere eller
franskmænd har magen til det. Det er et ord,

Og er i det hele taget denne jidehygge kri
stelig? Var julenat i Bethlehem en hyggelig
idyl? Sandt nok, både hyrderne, Maria og
Josef og de himmelske hærskarer var glade,
men hvad var det, Jesus gik ind til? Et liv,
som endte med kors og død. Og hvad viser

vi godt kan lide. »En hyggelig stue«, siger vi,
og mener dermed noget godt, en stue, hvor
der er »noget, der ligesom besjæler tingene,
så de står og sender ynde fra sig, som blom
ster udsender duft« (Jeppe Aakjær). Hjemlig
hygge er noget godt, syntes vi. Og nu er der

historien? At julen overhovedet ikke har væ
ret fejret i menigheden før ca. 350 år efter

det mærkelige, at også vor salmebog taler om

hygge:

»Hyggelig, rolig,
Gud, er din bolig,

Kristus. Julehyggen er en opfindelse, som
hænger sammen med, at man i oldkirken, ef
ter at kristendommen var blevet statsreligion
i Romerriget, smeltede festen for Kristi fødsel
sammen med nogle hedenske fester, hvor

synger vi med Grundtvig, og vi studser ikke,
for netop ordet »hyggelig« er det helt rigtige:

man ikke blot gav hinanden gaver, men hvor

I kirken er der fred og tryghed, for her møder

man morede sig med alskens skæmt og gøgl
og løssluppenhed. Og vore juleædegilder
stammer historisk ned fra de gamle nordboers
julegilder, hvor man åd, til man revnede, og
drak Thors skål i stærkt juleøl. Og hvad si
ger ikke Søren Kierkegaard? Han oprøres
over »alt det uægte rørende og sentimentale,«
som er knyttet til julen, rigtig et eksempel på,
at man har skåret kristendommens fordringer
ned og indrettet sig bekvemt og hyggeligt i
tilværelsen.

vi Guds kærlighed.
Også i en anden salme bruger Grundtvig
ordet »hyggelig«,nr. 440, v. 3. Her taler han
om de hjem, som i Jesu tro rolig kan høre

inderlig sk^n —«

bølgerne bruse:
»Vi har med alle vinde
det hyggeligt herinde,
vi har med Gud i pagt
fred og englevagt.«
Og ser vi julesalmerne igennem, finder vi,

at de er fulde af hygge. Tænk på Ingemanns

H.u.H.
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Fra sommerens glade dage

Elevbestyrelsen efter ferien
Bror Jørgen. (Jverki.ieket Jørgen Pedersen,
Grønland. H.u.H.s eneste mandlige som
merelev i færd med at reparere sine sokker.

Sommerspiret
Kan I kende »myrerne«?

Sommerelever på Kulien

Side 7
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Fra sommerens glade dage

Her mødes folk fra Grønland, Færøerne. Tyskland og Schweiz.

To svejtsiske jodlere
Ved »Villa Galina« - onkel Axel fisker femøren

H.u.H.
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»Dans, lille barn, på moders skød«, eller tænk

uafhængig af de ydre forhold. Man kan have

på Grundtvigs »Synger og danser og klapper
i eders småhænder«.

den selv i den fattigste stue og under de mest
fortvivlede omstændigheder, ja, endog under

Hvad er dog alt dette? Det er udslag af »den
store glæde, som skal være for hele folket.«
Når Jesus fødes for os, vor frelser og vor
broder, kan vi ikke lade være med at være
glade. Og hvordan kan vi mennesker udtryk
ke vor glæde? Ved sang og toner, ved kunst,

en krig.
Alligevel: Den kristne juleglæde har en til
bøjelighed til at skabe hygge. Den strømmer
over, den vil dele med andre og glæde sig
sammen med dem. — Og hvor folk deler
med hinanden og glæder sig med hinanden,

ved at glæde hinanden med gaver og breve,
ved at skabe hygge for hinanden. Den ydre
hygge er udtryk for den indre glæde. Jule
træet, lysene, farverne, glimmeret, al julestad
sen er det naturligste og vidunderligste ud
tryk for, at man vil dele sin glæde med bør
nene. Og hvordan kan en husmoder dele sin
glæde med resten af familien? Ved hygge i

der skabes hygge. Måske får vi i fremtiden
færre ydre midler at hygge med; men den
egentlige hygge, den fælles glæde over, at »os
er i dag en frelser fød«, den kan ingen tage
fra os.

Hieronymus Zeuthen.

stuen og festmad på bordet.

Den gravalvorlige og grubleren vil aldrig

kunne finde nogen logisk forbindelse mellem
kristendom og hygge. Men barnet kan. Og er
det ikke også noget lignende, der sker, når vi
søger at gøre vore kirker så hyggelige og skøn
ne som muligt, med lys og blomster, med
hvælvinger og smukke kirkeruder, med orgel

Det var i et svensk elevblad, jeg for nogle
år siden fandt denne overskrift. Jeg var den
gang bange for, at den ville føles lidt senti

og tårn o. s. v.

mental af kritiske danskere. Den er imidler

Selvfølgelig er det rigtigt, at jul kan ud

vikle sig til ugudelige ædegilder, og det er
også rigtigt, at julen giver anledning til en
masse uægte rørelse og sentimentalitet, og at
julehyggen for mange mennesker er et lunt
musehul, man kryber i nogle dage for at
glemme den besværlige verden. Det er rigtigt
alt sammen. Det er også rigtigt, at den sande

juleglæde, glæden over Kristi fødsel er ganske

Hilsen hjemmefra

tid slået igennem og bruges nu i mange elev
blade, og jeg tror ikke, den føles unaturlig.
Ligesom der står i en gammel dansk land
skabslov: »Kirken skal hver mands hjemsted
være«, og det føles af mange; sådan føler gam
le elever, at H. u. H. er deres andet hjem. Det
mærkede vi også ved adventsfesten i søndags,
hvor mange gamle elever sluttede op, og vi
fik en minderig aften som tidligere år.

H.u.H.
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Ellers er der ikke sket så meget siden sidst.
Det vigtigste er det solide grundige daglige
arbejde, som går støt. Andre skoler i byen
har været hærget af megen sygdom, på en af
dem var over halvdelen sengeliggende om
kring mortensaften. Men vi har ikke haft ret
megen sygdom; det tror jeg blandt andet, vi

over tidens åndelige situation belyst ud fra hi
storien. Bl. a. pegede han på, at vor tid ligner

kan takke vore sygeplejersker blandt eleverne

Den første sne er faldet og advents- og jule
salmer er begyndt at lyde i klasser og på væ
relser. Tiden ind under jul har sin egen her

for; de er flinke til at sende smittesprederne
i seng i tide. Staben sørger fint for vor for
plejning, og vi får god mad, selv om julegri
sen gik hen og fik tarmslyng og døde for os!
Tre foredrag af pastor C. Bartholdy om Je
su ypperstepræstelige bøn har været en ople

velse. Ligeså dr. Keller Sørensens oplæsningal H. C. Andersen-eventyr. Salmedigteren, pa
stor Harald Vilstrup, tip-tip-tip-oldebarn af
Poul Løvenørn til Bregentved, har besøgt os
og fortalt ikke blot fornøjelige anekdoter om
sin store stamfader, der desværre kun efter

sagnet blev sat i gang ved »Et Kys«, men især
gav os en herlig gennemgang af salmen »Op
dog Sion«, så den altid vil stå i særlig glans

for os.
Vandrelærer Kjeras fra Sydslesvig har holdt
foredrag om arbejdet syd for grænsen; gid vi

aldrig skal blive lunkne for dette !
Redaktør Nørrelykke-Christensen, selv høj
skolemand, har holdt et glimrende foredrag
om »Pressen og foreningsarbejdet«; han fort
sætter efter jul med praktiske øvelser i at re
ferere o. 1. for foreningsledere.

Til sidst skal nævnes, at vi har haft besøg
af forstanderen på Krogerup højskole, profes
sor Hal Koch, som gav os et klart overblik

Luthers tid på mange måder. — Desværre
mangler vi de mænd, der kan tale Guds ord
til vor tid på samme måde, som Luther kun
ne til sin samtid, så det nåede ud og blev
hørt.

lige stemning på en højskole — forventnin
gens glæde! Mens hele verden — og vi med »forsmægter af frygt og forventning om de
ting, som kommer over jorden — — —« (Luk.
21,26), prøver vi alligevel at søge lys i ordet og

»opløfte vore hoveder, fordi forløsningen
stunder til« (Luk. 21,28). »Mørke skjuler jor
den og dunkelhed folkene —« siger Esajas
(kap. 60,1—2), Lad os bruge adventstiden til
at gøre det, som han siger til os i denne

sammenhæng:£»Gør dig rede bliv lys, thi dit
lys er kommet — — — over dig skal Herren
oprinde, over dig skal hans herlighed ses.«
Med ønsket om en velsignet jul sender vi
hilsener til alle gamle elever fjernt og nær.
Käthi og Johs. Magelund.

H.u.H.
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VINTEREN 1950-51

I foredragssalen

Lærerpersonalet

Hvad var vi uden dem?
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rettes, så de både kan bruges som skuffer til
spejderhøjskolens redskaber og som soveplad
ser til elevstævner. Hvem vil hjælpe os at få
dem.

En al' eleverne vil smykke væggen over pejs
en med et maleri af St. Georg.
Vi sender en stor tak til alle, der har bi
draget til hyttens fuldførelse.
Käthi og Johs. Magelund.

Spejderhytten
Det smukke farvefotografi af skolea,
nærmer sig nu sin fuldendelse. Fra direktør
Hermann, Junckers savværk i Køge, har vi
faaet foræret gulvbrædder af bøgeparket.
Eleverne fra dette hold er i færd med at læg
ge gulv og slaa masonite paa væggene. Nu
mangler vi kun faste bænke langs alle vægge,

så alle spejderhøjskolens elever kan holde
møde omkring den åbne pejs.
Hytten står som et minde over smukt sam
arbejde mellem de forskellige hold. Vinter
holdet 1948/49 støbte grund og byggede væg
ge og tag med tagpap, sommerholdet 1949
hjalp til at få taget belagt med skifer og græs
tørv, vinterholdet 1949/50 tættede bjælkerne
o. 1., sommerholdet 1950 malede hytten i
smukke farver, og nu gør dette vinterhold
den færdig. Fra formanden for K. F. U. M.
spejderne i Danmark, generalsekretær Kolthoff-Nielsen, har vi modtaget 30,00 kr. som
gave til hyttens fuldførelse. Nu mangler vi
kun slagbænke langs alle vægge; de skulle ind-

som dannede forsidebillede på julenummeret
sidste år, kan nu fås som postkort for 25 øre
pr. stk. Det egner sig ypperligt til julehilse
ner. Skriv efter så mange, De ønsker, og de
følger omgående. Betalingen kan sendes i fri
mærker eller på skolens giro 6802. Ved køb af
mindst 10 stk. gives 20 pct. rabat. Alt over
skud går til gymnastiksalsfonden. Også der
ved kan De bidrage til at gøre skolen kendt.
Johs. M.

Sommerskolen
Indmeldelserne til sommerskolen indgår
pænt. Efter den skærpede pengesituation må
vi nok imødese en nedgang i antallet. Vi be
der derfor gamle elever være med til at gøre
et arbejde for også at få sommerskolen fyldt.
Undervisningen er jo den samme som om
vinteren, men dertil kommer for dem, der
ønsker det, delingsføreruddannelse og spejderførerkursus for kvinder, samt muligheden
for at lære vævning; vi har nu fem væve.
Johs. M.

H.u.H.

Side 12
Vandremapper:
»Lysglimt« 29, kr. 4,00.
»Frisk mod« 43—44, kr. 11,00.
Jubilæumsringen 41, kr. 10,00.
Sygeplejerske frk. Laura Jansen, Lunde,
har indsendt kr. 12,70 fra»Samlenøgien«1934.
Fru pastorinde Tolstrup, Rødding, Spøttrup, har indsendt kr. 15,60.
Disse beløb er indgået til elevforeningen,
som takker og kvitterer.
Jubilæumsringen 41 meddeler:
Skulle flere have lyst til at komme med i
ringen, kan de optages ved henvendelse til
fru Edel Holmsgård Christensen, Paludan
Miillersvej 77, 2. sal, Århus.
Elevforeningen takker og kvitterer.

Bryllupper:
19. oktober viedes frk. Frida Levring, 48—
49, til hr. Holger Eriksen, 47—48.
Adresse er nu: Elsborg, Rødkærsbro.
Frk. Anna Bertha Christensen, sommeren
49, er nu fru Anna Bertha Kolind, V. Hede
gård, St. Brøndum.
Lørdag den 25. november viedes i Vand
borg kirke frk. Ingrid Pedersen, sommer 50,
til hr. Aksel Kirkeby, vinter 46—47.
Tirsdag den 21. november viedes i Assing
kirke frk. Anna Overgård, sommer 50, til hr.
Sigvald H. Kristensen, Gullestrup, Herning.
Hjertelig til lykke.

Kolding højskolekreds
har møde lørdag den 13. januar kl. 20 på
KFUM. Taler er forstander Jensen, Børkop
sygeplej ehøj skole.
Velkommen alle !
P. u. v.: Tage Sanden.

Haslevkredsen i København (H. u. H.) har
julefest på K. F. U. K., St. Kannikestræde,
torsdag den 28. december kl. 19,30.
Lærer N. P. Pedersen taler. Derefter kaffe
bord, underholdning ved forstander Blom
gren, auktion m. m.
(Pakker, mindste værdi 50 øre), modtages
med tak).
Kom rigtig mange — velkommen alle.
Glædelig jul og godt, velsignet nytår øn
skes alle bladet læsere af eders
Emma Augustinus.

Kære kammerater 44/45 !
Samlet til adventsfest hos Engebjerg og
Overby, sender vi vore lærere og kammerater
en hjertelig hilsen. Vi har haft en god festligdag sammen, og det var dejligt at have lærer
N. P. Pedersen iblandt os, vi skulle bare have
været mange flere.
Hermed ønsker vi jer alle en rigtig glæde
lig jul.
Ellen Margr. Vestergård, Nie. Hansen, Krista
Kristensen, Martha Thorsen, Thurid Svanstrøm, Elly Engebjerg, Marie Overby, Johs.
B. Jensen, Johs. Knudsen, Knud Schjødt og
Bøgild Andersen.
»Det næstbedste«
Der er desværre nogle rare mennesker, der
endnu ikke har indsendt betaling for avisen,
der blev dem tilsendt.
Vær kvik, find girokortet og send pengene
omgående.
»Malle«.
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