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Marts

ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Nu kræver Danmark For kort tid siden gav jeg eleverne i min
danskklasse ovenstående som stilemne. Na
turligvis lød der protester fra klassen: Vi
kan ikke skrive om det, o.s.v. Nu har jeg;
imidlertid læst en stak stile om emnet, al-,
ligevel og dermed fået den idé at tage nog
le udpluk til bladet, så kan folk se, hvad
nogle unge mener om forholdet mellem!
Danmark og dets børn.

»Danmark kræver, at vi dyrker vor jord.
I gamle dage, da vore forfædre kom her
op, lå landet hen som skov og hede, men
de tog fat med primitive redskaber på at
opdyrke jorden; derfor ligger Danmark i
dag som det dejlige frugtbare land, det
er: men det kræves af os, at vi skal føre
det videre, stadig få jorden til at gfve
mere udbytte.
Vi skal også gøre Danmark’ smukkere;
det kan vi ved at holde ordentlig rent om
vore huse, og ved at plante nogle træer,
der hygger i landskabet.«

»Noget af det bedste, vi kan gøre, er at
vi efter bedste evne prøver at udfylde den
plads i samfundet, vi hver især, hal-1 fået.
Jeg føler mig overbevist om, at det er det
første krav, Danmark stiller til os. Kan
vi ikke gøre vor pligt i det daglige, er det
tvivlsomt, om vi kan gavne noget, når det
gælder noget mere.«

»Det næste er, at vi skal værge vort land.
Ikke således, at vi alle skal stå parat til
at gå i krig, men at hver på sin post vil

vise, at vi er danske, frie folk og vil
værne denne frihed; vi må kunne sige med
Aakj ær: Lad mig kun flagre hen som blad
i høst, når du mit land, min stamme frit
må leve.«
<
(

»Skal Danmark bestå, stilles der krav.
Vil vi bevare det, son^ blev os givet, må
vi kæmpe for det. Vi er vokset op i et kri
stent land, har fået politisk selvstyre og“
mange borgerlige rettigheder. Det medfø
rer pligter; det er godt at være glad for,
gode kår, men vi må ikke slå os til ro.
med det; der findes nemlig også dårlige
kår, mange problemer, der skal løses. Der
for kræver Danmark. Vel er meget godt,
men Danmark kræver, at vi prøver at gøre
det endnu bedre.

»Det må jo> være mig — en af huset
Danmarks børn, der kræves noget af. Ras
mus Chr. Rask siger: »Sit fædreland skyl
der man alt, hvad man kanj udrette.« For
mit elskede Danmark vil jeg gerne gøre,
hvad jeg formår, og prøve at kaste af,
hvad jeg evner, i de nærmeste krav.
Men hvad kræver Danmark af mig ? Hat
ten af for det bedste i fortiden er et selv
følgeligt krav, at vi kender vort lands hi
storie og fortidens store mænd og kvin
der, og at vi prøver på at tage ved lære af
deres bedste gerninger. Dog, vi må heller
ikke glemme at tage hatten af for »de
stille i landet«, som i al ubemærkethed op
fyldte Danmarks krav ved at værie trofa
ste mod Gud og fædreland. Det er jo ofte
disse, der betyder mest; det tænker! vi alt
f or lidt på.

• f -cagcqiske S..
Kcb« r./u vn

Side 2
»Ikke mindst kræver Danmark af os nu,
at vi skal sætte os ind i politik og følei
vort ansvar som borgere i et demokratisk
land. Vi skal ikke stå blot som kritiske,
men som medborgere, der er klare over
at med valgretten følger pligt og ansvar.«
»Vi skal som kristne så den gode sæd i
dansk folkeliv. Her på skolen har vi hørt
så meget om den rige arv, vi har fået, vi.
må gøre vort til, at sæd| bliver sået, der
kan gro op til noget, der er til folkegavn. Her som overalt gælder det: »I hjem
met skal begynde, hvad lyse skal i fædre
landet« Vi skal ved at gøre et arbejde
blandt de unge hjælpe dem til at finde dis
se skatte, f. eks. i litteraturen, lære dem;
at læse gode bøger i stedet for kulørte uge
blade, fortælle dem om kirken, og hvad
vi. der har fået, hjælpe dem til at bliive
ansvarsbevidste, kristne og danske.

»Danmark, vort fædreland, som vi skyl
der alt, kræver, at vi er tro. Danmark har
ret til at kræve en kristen, .sand, modig,
ansvarsbevidst og uselvisk ungdom, som
er rede til at ofre sig til gavn for fædre
landets sag. Hvordan skulle en ungdom
kunne gå ind under disse krav med tillid
til sig selv alene uden at| fæste øjet på
frelseren og den Gud, der har magten i
himlen og på jorden, også i Danmark.«,

Nå, der er en hel diel mere; dette får
være nok. Vi kan slutte, som en af sti
lene gjorde, med verselinierne af Kaj
Munk:
»Nu kræver Danmark af os, vi er stærke,
så aldrig frygt og tvivl får overhånd,
alt, hvad der truer os, skal .få at mærke,
at stærkere end alt er endnu ånd.«
N.P.P.

H.u.H.

öämtlandslaren.
Det ser nu ud til, at der er så mange,
der har interesse for en sådan tur, så vi
gennemfører den. Velkommen alle gamle
elever med koner (mænd) eller kærester,
som vil med! Datoerne er: 26. juli afrejse
fra København. 2 dages ophold i Stock
holm. 4 dage i Jämtland. 1 dag i Uppsala.
Hjemme i Danmark tirsdag d. 1. om afte
nen eller onsdag d. 2. om morgenen. Prisen ikke over 300 kr.
Jeg regner med at kunne give fuldstæn
digt program og endelig pris i april. Men
dagene ligger nu fast.
Kn del har sprugt, hvor Jämtland ligger.
Det ligger nord for Dalarne, oppe ved den
norske grænse og er et af Sveriges fag'reste landskaber. Jämtlands pulsåre, Indals
elven, danner omtrent midt i landsdelen
en stor sø, Storsjön, og vest for denne bli
ver bjergene stadig højere för til sidst at
rejse sig som fjælde. Mellem bjergene lig
ger dybe søer af betagende skønhed. Lands
delens hovedstad er Østersund. Det høje
ste fjæld er Åreskutan. Højskolen, som vi
skal bo' på, ligger i Hålland, som er en
ret stor bygd midt i den skønneste del af
Jämtland.
Axel Nielsen.

Hilsen (ra skolen.
Siden sidst har arbejdet gået sin jævne
gang på skolen. Af særlige begivenheder
kan nævnes, at vi tilrettelagde en aften
for Østerlandsmissionen i Haslev missions
hus. Direktør Malmstrøm talte og viste en
film fra overlæge Bindslevs og de danske
missionærers arbejde i Nebk. Skolens sang
kor sang, og missionshuset var propfyldt.
Bagefter havde vi lidt auktion ved kaffe
bordet, så der blev en god gave til Øster-'
landsmissionen.

H.u.H.
Den 15. februar havde vi besøg af nog
le soldatermissionærer, som også i vinter
erhvervede en flok medarbejdere fra sko
len. Det er en stor glæde, at så mange af
vore mandlige elever går ind i dette vig
tige arbejde. Der findes vel næppe noget
kristent arbejde, som har en så stor berø
ringsflade med hele den mandlige ungdom,
som netop soldatermissionen. Den følgen
de uge havde vi besøg af landssekretær,
frk. Brostrøm, som efter at have holdt
foredrag for hele flokken og en særlig ti
me for 2års-holdet, talte med de elever,
sdm tænker på at gå videre som sekretærer.
Tidligere forbundssekretær i FDF, Gunnar
Tjalve, har været her og holdt foredrag om
det økumeniske ungdomsråd samt holdt et
møde for FDFeme blandt eleverne.
Fastelavnsmandag var de fleste af ele
verne i København, hvor det lykkedes at
komme ind og se radiohuset. Da man el
lers normalt skal vente 2 år for at kom
me derind, var det en særlig .oplevelse
for dette hold at få lov at se huset fra kæl
der til kvist.
Den 22. februar holdt pastor Rommerdal fra Slesvig et meget interessant fore
drag om vilkårene for det danske arbejde
i Slesvig. Tre inspirerende foredrag om
Indre Mission i fortid, nutid og fremtid
har vi fået af pastor C. Bartholdy.
Da en del elever allerede har været eller
tænker på at gå ind i børneforsorgen, har
vi bedt overinspektør Skjærbæk om at for
tælle om dette arbej de. Hans emne var:
»Hvilke muligheder for en livsgerning gi
ver børneforsorgen?« Det var et meget in
stinktivt foredrag, som gav en mængde op
lysninger om arbejdet; en del af vore ele
ver fik talt med ham, og nogle har be
sluttet sig til at gå ind i børneforsorgsarbe j det.

Side 3
Først i marts måned holdt kunstmaler,
pastor Toft et udmærket foredrag om: »Kri
stendom og Kunst.« På sin levende og
fængslende måde samt med talrige illu
strationer, talte han stærkt grebet om dete emne. Den 3. marts var eleverne gæster
på højskolen og hørte organist Lund og
frue.
De fleste gamle elever af de sidste år
gange husker sikkert også pastor Folke
Hellberg fra Lønsboda, Sverige. Han har
også besøgt dette hold og holdt to fore
drag om »Ældre og nyere forsøg på at
forene Nordens lande« samt »Sveriges ån
delige geografi«. Det var ikke kedeligt 1
Af andre udenlandske gæster har vi haft
dr. Fritz Wartenveiler fra Schweiz, som
på en levende og fængslende måde fortalte
om schweizisk demokrati.
Endelig skal det nævnes, at eleverne har
været til den sidste af de storø skolekon-:
ceiter i denne vinters række. Et symfoni
orkester på ca. 40 mand gav' eleverne en
stor musikalsk oplevelse.
Der var naturligvis meget møre at for
tælle om de underholdninger og diskussi
oner, som eleverne selv arrangerer, dels
med de andre skoler, dels med kammerat
skabsklubben fra Haslev. Det skal også
nævnes, at vore udenlandske gæster har la
vet en fin underholdning. Vi har måttet
dele den i to; idet først gæsterntej fra det
sydlige udland og senere gæsterne fra det
nordlige udland (Finland, Færøerne, Grøn
land og Canada) skal underholde. I disse
dage har vi besøg af to gamle elever,
pastor Johansen og frue, f. Hammer, fra
Canada, som har holdt flere foredrag om
D.K.U., udvandrekår m. m.
Tilsidst skal nævnes, at vi i dissel dage
forbereder turen til Sydslesvig, hvor vi skal
have en underholdning for de danske på

H.u.H.

Side 4
dronningens fødselsdag d. 28. marts. De
allerfleste elever tager med. Vi håber, det
bliver en stor oplevelse. Sandsynligvis fort-

sætter den ene af de 3 busser, der skal derned, til Schweiz for at tilbringe påsken
der.
Johs. M.

Kolding højskolekreds.
Lørdag d. 25. marts kl. 20 taler folke
tingsmand J. E. Foged, Hammerum, på
missionshotellet »Ansgar«. — Emne: Po
litisk ansvar. — Man bedes som' sædvan-*
lig tage højskolesangbogen samt brød med.
Alle er velkommen 1
P.u.v.: Tage Sanden.,

Elevstævner

Haslevkredsen i København (H.u.H.)
har møde på KFUK, St. Kannikestræde,
1. april kl. 20. ■— Lærer Axel Nielsen
taler. — Velkommen alle!
P.k.v.: Emma Augustinus.
Indgået til gymnastiksal.
Transport . 18.289,15
Nora Jensen, Assing, Kibæk .......... 5,00
Johanne Nielsen, missionsli., Haslev 5,00
Kirstine Olsen, Lærkevej 8, Ullerød
Hillerød ................................................... 10,00
Fru Anna Stobbe, St. Eøttinge,
Tappernøje ........................................... 50,00
Orly Petersen, sygehuset, Haslev ... 10,00
Marie Petersen ..................... ( ................ 4,00
Ernst Petersen, København................... 10,00
Larsen og Jørgensen, Glostrup (Kej
sepenge) .............................................. , 4,55
Vandremappen »Malmklokken ............ 20,00
En lille »Danielsen« ................................ 50,00
dot
do.......................................... 25,00
To elever ..................................................... 10,00
Nørgaard Mathiesen ............................... 10,00
Johannes Stobbe ......................................... 25,00

Aalborg søndag d. 30. april.
Slagelse søndag d. 21. maj.
Nærmere program i april-nr.
»Og nu venter vi på skib.« 1931—32.

Vi har fra fmd., købmand Holger Ni
elsen modtaget kr. 15,00 som gave til elev
foreningen ; hermed tak og kvittering.
Bryllup.

15. december viedes i Moltrup kirke frk.
Kirstine Bjerre, sommer 44, til hr. gdr. N.
P. Ousen, Fuglsanggården, Kattrup, Fre
dericia. — Hjertelig tillykke!

Og må vi så
takke alle dem, der reagerede kvikt og
sendte kontingent, så snart, efter modtagel
sen; det er rart at få sådan noget Hl side
i en fart.

Men må vi så
ikke nok bede om også at,få resten hjem
snarest belejligt eller, hvis det skal være,
forbi med os, en meddelelse herom.

Flyt så dit blad
før du selv flytter. Giv postvæsenet eller
os her i Haslev en skriftlig meddelelse med
såvel ny som gammel adr., så,går det næ-,
sten altid i orden. Sker det ikke, så skriv
hertil, så snart der viser sig en slinger i
valsen.

Kr. 18.527,70
Udgivet af Elevforeningen.

Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
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