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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Er det rigtigt?
»Mod Gud har vi altid uret,« sagde den

Ja. siger man så, det var i det gamle

sturo. rundryggede Søren Kierkegaard, som
man normalt går i en stor, ærbødig bue
uden om. Han var selv gennem mange

testamente, men i dag er forholdet vist an
derledes. »Jeg kan godt sådan i alminde
lighed indrømme, at vi har uret mod Gud,

kampe blevet overbevist om, at han
overfor Gud — altid havde uret, og lian

men
bare han dog ville skaffe mig
af med denne følelse af generthed, som
piner mig, når jeg er sammen mied andre
menneske; !« Eller: »Bare han dog ikke
havde belemret mig med et dårligt ben.«

havde fundet stor hjælp i denne tanke:
»Denne tanke standser tvivlen, beroliger
bekymringen, opmuntrer til handling.«
Men er det ikke en forfærdelig hård
tanke: Altid uret overfor Gud? Den, som

liar uret, må, jo- enten give sig, eller også
bliver han straffet.
Jo. det er en hård tanke, som man nok
kan stejle over. Allerede Job i det gamle
testamente havde svært ved at lære den
lektie. Da han sad på askedyngen og skra
bede sine bylder med et potteskår, var
hans inderste i heftigt oprør. Han kunne
ikke finde det retfærdige i, at netop han
skulle lide sådan. Han forbandede den dag,
lian blev født, og han var lige1 ved også
at forbande Gud. Men så standsede Gud
ham, og Job lærte den gavnligste, af alle
lektier: Jeg har uret overfor Gud. Han
siger nemlig, at nu skal Gud belære ham.

Eller måske er det en skæv næse eller en
mislykket forlovelse eller et nederdrægtigt
uheld, som gør, at man føler sig foruret
tet af Gud. Eller man siger: »Grunden til,
at jeg er kommet så skidt i gang her i
livet, er, at jeg er vokset op i et hjem,
som jeg ikke kan respektere. En far, som
gik i hundene, eller en mor, som var et

rivejern. Hvorfor lod Gud mig få så dår
lig en start? Det er ikke helt retfærdigt.«
Eller også er der det i vejen, at man ikke
kan finde sig i, at der er så meget l ver
den, man ikke kan forstå. Hvorfor må så
mange uskyldige mennesker lide, fordi der
har været krig? Hvorfor blev evangeliet
ikke sti aks kendt over hele verden? Hvor
for har bibelen så mange uforståelige en-
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keltheder eller ligefremme

modsigelser?

Hvorfor ser de kristne ikke mere forløste
ud, end de faktisk gør 1
Sådan kan man blive ved i det
uendelige med at sige hvorfor Sø
ren Kierkegaard, dei- var et af de mest
begavede mennesker, der nogensinde har
levet, kunne let lave en liste på langt over
hundrede spørgsmål, som han kunne tæn

sede i ham, og hans tro var ved at segne
til jorden, gennemboret af tvivlens pile,
sagde han: »Min tanke har uret mod Guds
tanke. Jeg vil åbne mig og lade Gud tale.«
Når bekymringen for hans egen skæbne og
sørgelige vilkår var ved at lamme ham,
sagde han: »Gud har ret til at gøre med

mede ham med anklagende spørgsmål. Han
lærte gennem lange indre kampe, at Gud
tier stille, så længe man anklager ham,

mig, hvad han vil. Jeg liar ikke ret til at
bekymre mig, men jeg liar kun ret til at
tro.« Og når han var mat eller modvillig,
og al hans handlekraft var borte, sagde
han: »Gud har ret til at befale. Jeg har ret
til at adlyde.«
»Mod Gud har vi altid uret« — »denne;
tanke standser tvivlen, beroliger bekym

men at han åbner sit hjerte, når man ret
ter anklagen mod sig selv. Når tvivlen ra

ringen, opmuntrer til handling.«
Hieronymus Zeuthen.

ke sig at stille Gud. — Men Søren Kierke
gaard havde respekt for Gud. Han følte, at
Gud var Gud, om så hele verden bestor

Til Sydslesvig med H.u.H
Hvor har jeg ofte ønsket at kunne tage
en tur- til Sydslesvig med eleverne. I Fåre
vejle, hvor jeg fra 1935 havde et fag, som'
vi kaldte grænselære (med Claus Eskild
sen som vor vejleder!) talte vi ofte om at
tage en tur derned. Men det nåede vi al
drig at få virkeliggjort. Også på H.U.H.
har det flere gange været i mine tanker:
Gid jeg kunne tage alle eleverne med der
ned og vise dem landet! Siden jeg første
gang var der i efteråret 1933 har dette
gamle danske land haft en stor plads i
min undervisning i historie. Snak om en
ting er jo godt nok og også nødvendig, men
se tingen selv er dog nr. 1. Nu fik vi ende
lig ført planen ud i livet. Efter afslut

ning på vinterskolen kørte 4 busser syd
på tirsdag den 28. marts. Ti timer senere
var vi fordelt i ca. 100 hjem i Sydslesvig
by. Haslev har fadderskab for et distrikt
omkring den danske skole »Slesvig vest«,
hvis leder, hr. Lassen-Jørgensen, på en
fortræffelig måde havde ordnet vort be
søg så vi fik et rigt udbytte af turen. Uden
hans indsats var det tvivlsomt, om vi over
hovedet havde kunnet arrangere turen. Det
var morsomt at se værtsfolkenes forvent
ningsfulde blikke, da navnene blev råbt, op
og at høre deres ivrige snakken med gæ
sten, når de drog af med vedkommende.
Efter et hastigt måltid mødtes vi alle på
»Slesvighus«, hvis store sal snart blev stu-
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Nørreport i Flensborg

vende fuld af et veloplagt publikum og
nogle mere eller mindre nervøse »aktø
rer.« Det var Dronning Ingrids fødselsdag.
Og i Sønderjylland nord for grænsen vaj
ede flagene overalt. Her måtte man jo nøj
es med en indendørs flagsmykning. Refe
ratet af festen låner vi fra »Flensborg
Avis«:
»Der indlededes med Slesvigs national
sang- : »Jeg elsker de grønne lunde,« og
skoleleder Las sen-Jørgensen mindedies først
Danmarks dronning, som netop den dag
havde fødselsdag, og bød velkommen til
vennerne fra Haslev. Forstander Magelund
og fi ne, der stod i spidsen for turen, le
dede så aftenens program. Først sang høj
skolens sangkor under fru Magelunds dyg
tige ledelse »Elverskud«, og på scenen op
trådte højskolens skuespillere. Efter den
svenske film gengav de »Et spil om en
vej. som til himlen går«. Det var et meget
talende stykke, en prædiken ikke mindst
til vor tid med alle dens fristelser og for
bandelser. Endvidere var der sang ved
sangkoret, og forstander Magelund slut
tede aftenen med en andagt og ønskede, at
der mellem Haslev og Slesvig måtte blive
lejlighed til rig åndelig udveksling.«
Næste morgen mødtes vi i Slesvigs gam

le domkirke, hvor vi efter en andagt fik
et kort foredrag af den fekendte vandrelærer Jørgensen, som var med os hele da
gen som en fortræffelig vejleder. Vandrelærer Jørgensen er et af de mennesker;
som kender Sydslesvig bedst. I 25 år har
han været i forreste linje i vor nationale
front. I dag ser han lønnen for sin tro
fasthed. Det gror rundit om. hvor han har
værnet det spæde danske liv og sået den
danske sæd i barnehjerter. — Nu stod vi
115 fra Haslev og lyttede til hans stilfær
dige men levende tale om gammel dansk
dåd i dette gamle danske land, om Ans
gar, Tyre Danebod og Valdemar den Sto
re, men også, om broderstrid og bitre min
der, om Erik og Abel, om holstenske gre
ver og gottorpske hertuger og om det sid
ste tunge tilbagetog fra Danevirke febru
ar 1861, og så til sidst om den fryd, det
nu er, at se domkirken fuldt med en 1000-,
tallig børne- og ungdomsskare ved jule
tid og høre dem synge vore danske sal
mer.
Da blev historien levende for en og
anden af os ......... »folkets arv af dybe,
stæi ke • minder ...«
Efter en rundtur i kirken gik vi til Sles
vigs rådhus, hvor vi dvælede en stund i

Gottoip vea Slesvig

H.u.H.
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Det vil føre for vidt at give referat af
alt det, vi så af dansk virke i 1000 år,
markeret ved yderpunkterne »Danevirke«
og den nye danske skole og præstebolig i
Husum.
Aftenen blev tilbragt i hjemmene hos
vore gæstfrie værter i Slesvig. Næste mor
gen fortsatte den største bus sydpå mod*
Schweiz. medens hovedparten tog nordpå.
Fo.st gjorde vi holdt ved Isted, hvor vi
så den tyske mindekirke med tårnene, S.
og H. og ordene »up ewig ungedeelt tosamende« over indgangsdøren. Kirken blev
opført efter 1864, men er så dårligt byg-:
get, at den efter sigende må rives ned, så

Ved Helligåndskirken, Flensborg

den sal. hvori P. Hjorth-Lorenzen den 11.
november IS 12 rejste sig og talte dansk »og
vedblev at tale dansk« til stor fortørnelse
fo. det tyske flertal i forsamlingen (der
jo i parentes bemærket var overvejendei
præget af den tyske overklasse). Senere
besøgte vi Gottorp slot, hvor vi bl. a. så
den smukke slotskirke, i hvilken der nu
holdes dansk gudstjeneste 2 gange hver
søndag, og hvor der i dette forår er konfiimeret ca, 200 danske unge.
Om eftermiddagen var vi så på rundtur
tii Danevirke, Frederiksstad og Husum.

Det smukke alter i Slesvig domkirke
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Fra krigergravene i Flensborg

snart 100-årsdagen for det tyske nederlag
på Isted hede 25. juli 1850 er passeret.
Ak ja, »således forgår verdens herlighed.«
Videre forbi Helligbækken. hvor bisp
Popo efter sagnet døbte Harald Blåtand,
og Sankelmark. hvor Max Müller med sine
tapre københavnere og vendelboere holdt
stand 6. februar 1861.
I Flensborg var vor vejleder vor »gam
le« elev, KFUK-sekretær, frk. Grethe BayHansen. Hun førte os først til Duborg-skolon og siden til Helligåndskirken og den
gamle kirkegård, hvor vi dvælede en stund
ved de faldnes grave, mens vi sang »Slumrer sødt i Slesvigs jord, dyrekøbt den blev
ved eder —«, og efter en rundtur i byen
gik det nordpå igen.
På vor tur havde vi mødt adskillige gam
le H.U.H.ere, som har deres virke rundt i
landsdelen, såvel folk nordfra, som hjem
mehørende. Vi sender dem hermed en varm
hilsen med tak for sidst, og vi ønsker for
jer, at jeres virke må lykkes og bære
frugt.
Dansker, dit folk er af de små,
derfor vi grænsen værge må,
både i skole og kirke,
både med Guds og folkets ord.
både i 'syden dg i nord
rejse et Danevirke.

Dersom flygtningene, som vi jo så
overalt, ikke havde været der, kunne vi
med ro og fortrøstning have set fremtiden
i møde. Xu er det fortvivlende svært at
se, hvordan det skal kunne lykkes at »stri
de landet hjem igen til Danmark«. Gg det
er 100 gange mere nød . endigt, at vi her
oppe er med at støtte dem i kampen for
frihed og ret. Jeg tror, at et besøg som
vo.t er med til at gore ordene: »I skal,
ikke blive glemt« til sandhed.
Axel Nielsen.

Jämtlandstureru?
1 dag har jeg skrevet kontrakt med vogn-;
mand Christiansen om turen til Jämtland
i dagene 23. juli til 2. august. Interesse-!
rede, som anmoder om det, kan nu få til
sendt fuldstændigt program for turen, som
ialt strækker sig over ca. 3000 km og kom
mer til at foregå i Christiansens store nye
busser. Prisen er fastsat til 120 svenske kr.
160 danske, da vognmanden skal have
de fleste, af sine penge i dansk mønt. Det
vil ialt sige ca. 320 kr.. hvilket er noget
mere, lend jeg oprindelig regnede med,
men alligevel er det en billig tur. Gan
ske vist kunne vi med toget have gjort tu
ren ca. 60 kr. billigere, men udbyttet er
mener jeg
forhøjet meget mere end
pi isen, da vi nu er i stand til at bestem-'
me. hvad vi vil se på turen gennem Sverige.
Vi skal »gøre« Stockholm på 1 dag, og
da. er det jo> en stor fordel med bussen.
Vi passerer så skønne landskaber som
Smaland og Dalarne. Hvad mener man
øm at standse og spise frokost ved Siljan-,
søen ! — Hver nat skal vi sove i godei
senge, på svenske højskoler, og der er sen
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geklæder, dog må man. selv medbringe la
gener.
Ligesom på turen til Norge i fjor får
vi lokalt kendte førere med på turen, og
et enkelt foredrag eller spørgetime pr. dag
får De i tilgift.
De første 40 interesserede har meldt sig;
60 er maximum. De. der kommer først
til mølle, får først malet!
Vel mødt!
Axel Nielsen.

Candselcvforeningen
af tidligere højskoleelever er nu en kends
gerning. 35 elevforeninger med over 50.000
medlemmer er tilsluttet. Vi er endnu ikke
med; men vi skal drøfte sagen ved elev
foreningens generalforsamling til sommer,
hvorfor vi her giver nogle oplysninger,
der kan. gøre det klart for vore medlem-,
mer, hvad det hele drejer sig om.
Foreningens vedtægter følger lier.
VEDTÆGTER
for
LANDSFORENINGEN AF HØJSKOTEE LE \ ER
§ 1.
Foreningens navn er »Foreningen af højskoleele ver«.

2-

F oreningens formål er at frem m e h o js kole sage u i det danske folk.

§ 3.
Som medlem al foreningen kan optages
de til danske højskoler og landbrugsskoler
knyttede elevforeninger. Desuden kan som
enkeltmedlemmer optages alle tidligere ele
ver fra, ovennævnte skoler.
§ L
Medlemskontingentets størrelse fastsættes
af repræsentantskabet, jvf. § 5. For det før
ste regnskabsår vil der dog ikke kunne op

kræves større kontingent end 25 øre pr.
medlem af de indmeldte elevforeninger og
kr. 1,00 af enkeltmedlemmer. Kontingen
tet indbetales senest d. 1. marts hvert år.

§ 5Foreningen ledes af en styrelse og et re
præsentantskab. Repræsentantskabet består
af de tilsluttede elevforeningers formænd
eller en stedfortræder for denne, men kan
desuden supplere sig med 1 medlem for
hver påbegyndt 500 enkeltmedlemmer, jvf.
§ 3. Sådanne repræsentanter for enkeltmedlemme; udpeges for 4 år ad gangen.
Styrelsen består af 7 medlemmer. Re
præsentantskabet vælger 5 medlemmer samt
2 suppleanter, styrelsen af Foreningen for
højskoler og landbrugsskoler vælger 2
medlemmer.
§ 6.
Styrelsen vælger selv sin formand og
næstformand samt vælger eller ansætter
kasserer og sekretær. Styrelsesmedlemmer
ne vælges for 4 år, således at de afgår
med henholdsvis 3 og 4 hvert andet år.
Ved hvert valg afgår 1 af de af styrelsen
for Foreningen for højskoler og landbrugs
skoler valgte medlemmer.
§ 7.
Styrelsen samles mindst 1 gang årligt,
repræsentantskabet 1 gang årligt i for
bindelse med et styrelsesmøde. Styrelsen
kan på eget initiativ og skal efter krav af
mindst 10 repræsentanter indkalde til eks
traordinært repræsentantskabsmøde.
§ 8.
Styrelsen aflægger beretning og regnskab
for repræsentantskabsmødet, der vælger 2
revisorer for 1 år ad gangen, hvoraf der
skiftevis afgår een hvert andet år. Regn
skabsåret er finansåret.

§ 9.
Fdmeldelse af Landselevforeningen kan
kun ske med Vs års varsel til 1. april.
§ 10.
Repræsentantskabet kan med simpelt fler
tal ændre disse vedtægter.

H.u.H.
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§ 11.
Foreningen kan kun opløses efter repræ
sentantskabets beslutning med 2/3 flertal
af samtlige repræsentanter ved urafstem
ning. Samtidig træffer repræsentantskabet
beslutning om anvendelse af foreningens
midler.
Ifølge § 2 vil vi søge at fremme høj
skolesagen i det danske folk blandt andet
ved:

Afskedsfesten
fandt sted mandag d. 27. marts. Vi skul
le jo nødvendigvis starte næste morgen på
Sydslesvig-turen. Festen forløb omtrent,
som I kender det. fra dengang det var jer
selv.
Vi spiste en dejlig middag sammen,
hvilte os lidt og gik så i foredragssalen
til generalprøve på »Et spil om en vej,«
1) Oprettelse af et sekretariat for at frem der skulle opføres i Slesvig. Senere var vi
me kendskab og tilslutning til højsko
sammen i spisesalen under de sædvanlige
len i større kredse end hidtil (herun
der muligvis f. eks. oprettelse af fritids festlige former. Vi drak kaffe, sang, hørte
revy, talte, takkede, alt, som I kender diet,
klubber i større byer).
2) Gennem radioi, film og presse at øge og som afskedsgave skænkede holdet kr.
interessen for højskolen.
150,00 til gymnastiksalen samt et stort,
3) At søge forbindelse med aftenhøj skole
meget smukt flag til skolen.
bevægelsen.
Vi takker endnu engang for vinterensi
4) At tilrettelægge »højskoledage« i Kø
samvær
såvel som for disse gode gaver
benhavn og andre større byer5) At forhandle om en nyordning af »Høj- og ønsker så iøvrigt holdet lykke og vel
skolebladets forhold.
signelse over farten videre frem.
(5 ) Eventuelt fortsat at støtte den danske
Næste morgen
højskole i Sydslesvig.
drog så største delen af holdet mod syd,
Som man ser, formålet er udmærket og
mens resten enten forblev nogle dage på
forhåbentlig kan vi enes om ved generalskolen eller søgte mod hjemlige egne.
fo. samlingen, at vi skal indmelde os i landselevforeningen. Opgaven at fremme høj Skærtorsdag
skolesagen i det danske folk har sikkert
og langfredag havde vi spejderstævne på
vor udelte tilslutning, og der er kredse
skolen under ledelse af korpssekretær
nok, om hvilke det gælder, at der er meget Elith Olesen. Det var et par gode og me
nyt land at erobre. Vil nogen uditale sig
get smukke dage.
om spørgsmålet, er bladet villigt til at
Sommerskolen
stille plads til rådighed.
tegner som sædvanlig; vi kan altså godt
Foreningens bestyrelse er: Højskolefor
tage nogle stykker endnu.
stander C. P. O. Christiansen, Hillerød,

højskolelærer Poul Engberg, Askov, jour
nalist Alfr. Hansen, forstander Hillgaard,
Thise, fhv. undervisningsminister Jørg. Jør
gensen, frk. Birthe Mailand, Brønshøj, høj
skolelærer Ev. Toftemark, Tommerup.
N. P. P.

Elevstævner
Aalborg søndag den 30. april.
Mødet afholdes i »Bethesda«.
Kl. 1472: Foredrag ved lærer Ax. Nielsen.
Kl. 1572: Kaffebord. — Frit samvær.
Kl. 1672: Afslutning v. lærer B. Munch.
Kl. 20: offentligt møde ved forst. Thorlø,

H.u.H.
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I lusk indmeldelse inden 27. april til Kærvangsalle 25, tlf. 5155. Medbring sukker til
kaffen. - Velkommen alle!
P.u.v.
L. P. Pedersen.
Slagelse søndag den 21. maj på KFUM.
Kl. 14,30: Foredrag v. lærer Sv. R. Jensen.
Kl. 15,30: Kaffebord
frit samvær.
Kl. 16,30: Afslutning ved lærerne Møller
Petersen og N. P. Pedersen.
Velkommen alle!
P.k.v.
Vi Hi. Pedersen .

Holstebro søndag den 30. april.
I missionshuset taler lærer Lindroth, Fa
bjerg, over emnet: »Kristendom — idyl el
ler drama.« — Fælles kaffebord. - Frit
samvær. •— Velkommen mange.
P.k.v.
P. S tids en.
Kolding højskolekreds.
Lørdag d. 22. april kl. 20 taler højskole
forstander J.J ensen, Fårevejle, på K.F.
U.M. (Emne: Historien i nyt lys.)
Man bedes som sædvanlig tage højskolesangbog samt brød med.
P.u.v.
Tage- Sanden.
Haslevkredsen i København (H.u.H.)
har fest 1. maj kl. 20 på K.F.U.K., St.
Kannikestræde, i anledning af 5-års-dagen
for befrielsen. — Forstander Tange taler.
Emne: Hvad betød 5. maj for os?
Korn mange og gør aftenen festlig.
P.k.v.
Emma Augustinus.
Udgivet af Elevforeningen.

Bryllupper.
Tirsdag den 13. Maj vies i Gudumholm
kirke frk. Esther Nielsen til hr. sekretær
Aage Christensen, K.F.U.M., Haslev.
26. maj vies i Aulum kirke frk. Stinne
Vahr (47) til hr. gdr. Hans Erik Thom
sen »Damgaard«, Munklinde, Bording.
I Støvring kirke vies (dato ikke opgivet)
frk. Anny Irerne Jensen til hr. Otto Ni
elsen, Hjerdalsvej 2, Støvring.
Hjertelig til lykke I
1944 45.
Nie. kommer hjem, antagelig den 15.
april og har så adr. Knoldkærgaard, Toft
lund. Husk, at I skal mødes til 5-års jubi
læum på skolen den første søndag i juli.

Vi skal
have resten af kontingenterne ind i løbet
af april, ellers vanker der opkrævning, der
er en meget dyr foranstaltning.
Find derfor kortet, du fik for ikke så
længe siden og se at få de 5 kr. afsendt.
1935 36Det har igennem et par år været et øn
ske, at vinterholdet 35—36 kunne få et
stævne et centralt sted i Jylland. Der er
nedsat et udvalg til at tilrettelægge stæv
net bestående af Sigrid Bjerglund, Svone,
Mathiesen og N. J. Knudsen. Vi har valgt
Vejle. Dagene er fastlagt til lørdag d. 9.
og søndag d. 10. september. Program og
nærmere indbydelse kommer senere til den
enkelte, såvidt vi kender adr., og forøvrigt
også i H.u.H.-bladet. Vi forventer, at nog
le kommer om søndagen. Indkvarteringen
skal nok blive ordnet på bedste måde.
Udvalget ville meget gerne, at så mange
som muligt vil møde op til stævnet. Det
er vort håb, at I allerede på dette tids
punkt vil reservere dagene — altså d. 9.
og 10. september.
N. I. Knudsen.
Ansvarsh.: N. P. Pedersen.

H.NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV

