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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Hagen Iversen Christensen.
Så rejste Hagen Christensen fra os.

Vi havde længe vidst, at han var en
svag mand; men vi havde så ofte set
ham rette sig igen efter svære sygdomsanfald, at vi var blevet tilbøjelige til at
tænke: »Hagen er sejg, han klarer sig
nok engang endnu.« Det kom derfor som
en smertelig overraskelse, da fru Hagen
den 4. maj ringede til Haslev og fortalte,
at hendes mand dagen før var død på Set.
Josefs hospital i Esbjerg.
Hagens gamle svaghed, asthma, havde
plaget ham slemt det meste af vinteren

og foråret, hvorfor han efter sin læges
råd 2. maj lod sig indlægge på nævnte

hospital, hvor døden altså allerede dagen
efter indhentede ham, og mandag den 8.
maj samledes vi for sidste gang om Ha
gen, for at følge ham til graven.
Fra H.u.H. deltog formanden, fabrikant
O. Vestergaard Poulsen, Ikast, politiassi
stent K. V. Jørgensen, Glostrup, samt læ

rer N. . P. Pedersen.
Vi så ret, hvor afholdt Hagen var på sin
egn. Byens flagalle var rejst, borger- og
håndværkerforeningens fane var modt, og

;r.
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et talrigt følge fyldte kirken, fra hvilketn
et væld af skønne! kranse strakte sig langt
ud på kirkegården.

Sognepræsten, pastor Bonde, talte smukt
og stilfærdigt over sin ven udfra ordet:
Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, der
er Guds kraft til frelse, og fremhævede,

H.u.H.
tak for alt, hvad Hagen betød som med-i
arbejder og ven. H.u.H. levede i hans
hjerte, og det gav sig udslag i '.bøn og
arbejde. Vi vidste, at i Flagen havde vi
vennen, der aldrig svigtede. Sagde han un
dertiden stærke ord om et eller andet, mær
kedes det altid, at hans varme kærlighed

at denne Guds kraft er vort eneste håb og

drev ordene frem. Hagen Var i al sin færd

også det eneste, Hagen satte sin lid til.

Under tonerne af »Kirkeklokke ej til hovedstæder« bar derpå medlemmerne af Ha

en forunderlig forening af et fromt og
kærligt barn og en vis' og . forstandig
mand. Derfor var han så god at gæste

gens nærmeste slægt kisten til det sid
ste hvilested, over hvilket undergangens

og at have til ven. Der var lyst og varmt
omkring ham, forstandige råd at hente og

og opstandelsens ord som ved alle krist
nes grave forkyndte: vi går gennem dø
den til livet. Hagen er død, men Hagen
lever, fordi den Herre og Frelser, han

gode ord, der tjente til sindets opbyggel
se og berigelse.

troede på, lever...
Ved mindefesten på Centralhotellet, hvor
Hagens slægt og en talrig skare af ven
ner var tilstede, blev der talt mange go
de og rigtige ord om Hagen, også Haslev-

repræsentanterne fik her lejlighed til at
bringe hilsen og tak for, hvad Hagen har
betydet for H.u.H. ved sin trofaste kær
lighed og sin altid villige tjeneste, hvor
der var brug for ham, hvad der ofte var.
Det vil føre for vidt at forsøge et nær

mere referat af denne smukke fest; men
der skal også her i vort blad bringes en

Nu kommer Flagen ikke mere til vore
stævner og fester; vi kan ikke mere som
så ofte før gæste- ham i hans dejlige
hjem: vi tænker med glæde og vemod på
mangt et festligt samvær, og vi siger dig,

fru Hagen, hans gode- medstrider og bed
ste ven, hjertelig tak for alt, hvad du var
for ham og os. Vi vil sammen bevare min
det om en trofast og redelig personliga
hed, en ydmyg og glad Jesu discipel, om
hvem det vil gælde, at »han taler endnu,

skønt han død.«
Vi vil vogte og ære Hagens minde !
N.P.P.
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Fortsættelse af forårsturen.
Turen gik nu fra Slesvig mod syd over
Hamburg. Ingen af os havde vist rigtig
tænkt på, hvilke dybe spor krigen her —;
som mange andre steder i Tyskland —
har efterladt. Selv nu 5 år efter krigens
ophør henlå store dele af bylen i ruiner.
Ved middagstid nåede vi byen Celle imidttyskland. I nærheden af denne, i lands
byen Bröckel, blev vi meget hjertelig mod
taget af vor tyske elev Cicilie Geller-j
manns forældre, hr. og fru pastor Geller
mann, og de serverede dejlig tysk mid
dagsmad for os, bestående af: gule ær-'
ter og majsbudding. Efter et kort hvil her
fortsatte vi med fornyede kræfter ned gen
nem Hannover og Kasssel til Marburg.
Det var efterhånden blevet sent, vi var
godt trætte efter de mange nye indtryk, vi
havde fået dagen igennem, men den hjer
telige modtagelse, som vi mødte her i Mar
burg hos pastor Bruns og frue, bevirkede,
at vi lalle livede lidt op. Trods det sene
tidspunkt stod familien paret med varm
middagsmad, og efter at vi havde nydt
denne, blev vi indkvarteret i forskellige'
hjem, og vi skyndte os alle godt ; trætte
at komme til ro.
Fredag morgen kørte vi fra Marburg
videre over Frankfurt, Manheim. Karls
ruhe, Freiburg, Basel tilAaran i Schweiz,
denne dags bestemmelsessted. De fleste sto
re byer, vi kom igennem, var meget bombeiamte, og tomterne lå øde bevokset med
græs.
Da vi kørte gennem Rhinsletten. bemær
kede vi de typiske vinbjerge, som strakte
sig langs Rhinen op ad bjergskråninger
ne helt ned til den schweiziske grænse. -

Flere gange havde vi på turen ned gen
nem Tyskland lejlighed til at benytte auto
stradaer, hvilket var en stor behagelighed
i den ensformige køretur. Ved Basel kom
vi godt igennem den schweiziske told, og
vore øjne stod om muligt endnu mere på
stilke, da vi nu endelig var nået vor rej
ses store mål. Vi blev heller ikke skuffet
af vort første indtryk af Schweiz, men
vi måtte dog senere bekende, at jo, læn
gere vi nåede ind i landet, des mere betog
dets skønhed os. Sent på aftenen nåede
vi denne dags bestemmelsessted: Dr. Wartenweilers højskole: »Herzberg« ved Aa
rau. Højskolen lå ret højt på et bjerg, om
givet til alle sider af andre bjergkæder, og
vi var alle betaget af højderne, og ikke
mindre betaget blev vi af selve højsko'len. Alt på skolen var typisk schweizisk,
elektrisk, nyt og moderne, ideelt til højskolebrug. Efter en hårdt tiltrængt søvn,
vækkedes vi næste morgen ved flerstem
mig schweizersang, og vi foT alle op af
vore soveposer og hen til vinduerne for at
nyde den storslåede udsigt ved dagslyset.
Alle ville vi gerne være blevet på dette
smukke sted, men da vore udmærkede le
dete på turen, hr. og fru forstander Mage
lund, trøstede os med, at vi kom til end-,
nu skønnere steder, fik vi hurtigt pakket
vore sager sammen igen og var parat til
at tage imod alt det nye, der ville møde
os på denne dag.
Lørdag skulle vi nå vor rejses endelige
mål, og vi kunne nu ved dag rigtig nyde
den schweiziske natur. Ingen af os havde
vist drømt om, at vi ville komme til at se
så meget smukt. Hvor vi end vendte vort
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øje, så vi høje bjerge med hvide tinder og
ind imellem de nydelige dale med små
idylliske schweizer-hytter. Fra Aazati gik
turen gennem små bjerglandsbyer til Lu
zern ved Vierwaldståttersøen. Her så vi

af os var særlig oplagt til først at grave
vejen fri for sne. Ved samme lejlighed
fik vi jo også prøvet at køre med et schwei
zisk tog, og vi var stadig ude jpå det

Bussen på en banevogn.
Thorvaldsens Schweitzerløve.

Thorvaldsens berømte løveskikkelse, der er
hugget ind i klippevæggen, og vi beun
drede byens smukke beliggenhed ved sø
en med Pilatus-bjerget ovenfor. Vi fulgte
nu vejen langs Vierwaldståttersøen mod
Altdorf, kom forbi Vilhelm Tells kapel og
det sted, hvor dronning Astrid i sin tid
styrtede ud over skrænten. Turen langs
søen vil ingen af os vist nogensinde glem
me, på venstre side rejste de lodrette klip
pevægge sig stejlt, ja sommetider førtes
vejen ind under klipper gennem tunneler.
Fra Altdorf fortsatte vi til Göschenen,
hvor det ville vise sig, om det var muligt
at køre over Set. Gotthard-passet, eller
om vi skulle gennem tunnelen. Da vi imid
lertid erfarede, at vejene over passet var
dækket med 3—4 m sne, besluttede vi at
tage med toget gennem tunnelen, da ingen

store eventyr. Det tog nogein tid, inden
den store bus blev læsset på en jernbane
vogn, men endelig kom vi alle med, og
så gik det med fuld fart gennem <den 16
km lange, sorte tunnel.
Efter tunnelrejsen tog vi den sidste
strækning over Faido, Bignasco, Bel
linzona og Locarno til Ascona. Trods det
efterhånden sene tidspunkt fandt vi hur
tigt frem til vort bestemmelsessted : Evangeliches jugendhaus i Moscia, 3 km uden
for Ascona, kun 8 km fra den italienske
grænse. Vi drog alle et lettelsens suk ved
tanken om, at vi havde nået turens ende-.,
lige mål og kunne nyde de kommende du
ge i skønne omgivelser. Huset, vi skulle
bo i. ejedes af to ældre damer, frkn. Mo-.
sej: og Rickenbaecher, og de ledede hjem
met som et rekreationshjem og feriested
for schweizisk ungdom. Det var meget
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smukt beliggende lige ved Lagomaggioresøen omgivet af bjerge til alle sider. Hur
tigt følte vi os hjemme, alt var dejligt ind
rettet, vi havde eget køkken og spisesal
og gode sovesteder, og da vi selv havde
medbragt proviantering, gik vi den kom
mende uge i møde med de største forhåb
ninger.
Den første dag, Palmesøndag, var vi
alle enige om at tage den med rro, for
selv om turen på alle måder var forløbet
godt med lystighed og sang, trængte vi
dog til at slappe lidt af. Om eftermidda
gen var vi en tur i Locarno' og ^så »Ma-

donna del Sasso«, en katolsk kirke med
kloster beliggende GO m over søen. Om
aftenen havde vi en fornøjelig dansk
schweizisk aften sammen med de øvrige
gæster på hjemmet.
Mandag formiddag var vi på travetur
til Ronco. en lille bjerglandsby i nærhe
den og på tilbageturen fulgte vi den gam
le romerske hærvej. På en sådan travetur
får man rigtig øjnene op for naturen, sær
lig når man færdiefe i ukendte egne. Hele

plantevæksten var for os ny og fremmed,
og ofte stod vi ligefrem stille i stum be
undring over alt det skønne vort øje 'så.
Alt, man før havde set på billeder, så vi
nu for os: Tulipantræer, Mandeltræer, Fi
gentræer, Citron- og Appelsintræer, Ceder
træer, Palmer o.s.v. — det meste i dets
skønneste blomsritngstid, ja vi så ofte par
tier så skønne, at ord ikke kan beskrive
det, men som må ses og opleves. Om ef
termiddagen var vi i Ascona for at se
denne by.
Tirsdag morgen startede vi på en læn
gere tur til Luganoi ved Lago de Luganosøen, var med tovbane op til bjerget Set.
Salvatore i 10G0 m.s højde, hvorfra vi hav
de den skønneste og fineste udsigt, mod
nord over alpekæden og mod syd .helt til
Posletten.
Onsdag holdt vi hviledag, nød det var
me sommervejr, som vi var så heldige rig
tigt at opleve lier syd for .Alperne, 'og ef
termiddagen brugte vi til en rotur på søen,
og nogle badede og tog solbad.
Skærtorsdag og Langfredag holdes i de
katolske lande ikke hellige, det var un
derligt at se forretningerne åbne, og at
folk ikke holdt fri. Skærtorsdag drog vi
udenlands, idet vi kørte over grænsen via

På taget af Milanos domkirke
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Stresa til Italien. Det var en stor oplevelse
også at se det italienske landskab og folke
færd, og ikke mindst millionbyen Milano
med Leonardo da Vincis berømte nadverbillede og den pragtfulde og rigt udsmyk
kede domkirke.
Langfredag brugte vi til traveture og
ophold i naturen. Om aftenen havde vi en
hyggelig aften som en festlig afslutning
på disse herlige dag® i Moiscia.
Lørdag morgen måtte vi tage afsked med
Moscia. Ved et opbrud efter så dejlige da
ge er det altid svært at sige .farvel til ste
det, man er kommet til at holde <af, meni
endnu havde vi lejlighed til at kunne ny
de et par dage i Schweiz, det 'hjalp jo
lidt. Tilbageturen gik ad samme vej, gen
nem Set. Gotthard, men da vi denne gang
ikke var så heldige at få bussen ^hurtigt
med, benyttede vi ventetiden til en bjerg-:
tur til »Djævlebroen« ved Gesehenen. Her
gik vi i sne til knæene, medens solen stod
højt på himlen, en rigtig schweizisk op
levelse. Videre fortsatte vi over Luzern
og nåede ved aftenstide Gwatt ved Thunsøen, hvor vi skulle blive påskedag over
Også her blev vi betaget af alt det smukke,
vi så; vi boede i en typisk træ-schweizerhytte, ligeledes et hjem for schweizisk
ungdom, der lededess af hr. og fru pa
stor Phend.
Påskedags formiddag var vi til guds
tjeneste i en lille reformert kirke, og selv
om alt foregik på tysk, så vi ikke alle
kunne- følge med. var det en højtidelig.'
stund vi sent vil glemme, dette at kunne
samles i Guds hus og sende tankerne hjem
til påskehøjmessen i de danske kirker.
Om efts, middagen var vi på bjerget Niederhorn 2000 m højt og fra byen Beatenberg prøvede nogle af os svævebanen.

H.u.H.
Tidligt mandag morgen begyndte den
egentlige hjemtur, og fra. denne tur er der
kun lidt at fortælle. Ca. 1200 km skulle
vi køre på 2 dage, så der var ikke tid til
lange ophold. I Bern tog vi afsked med
fru Magelund og i Basel med forstande
ren. Alle var vi kede af at vi ikke skulle
have dem med på den sidste del af turen,
men undte dem dog af et godt hjerte at
de endnu nogen tid kunne nyde de smukke
omgivelser.
Natten mellem mandag og tirsdag over
nattede vi igen i Marburg, og på grund
af et lille uheld med bilen nåede vi først
onsdag formiddag Haslev.
Med stor taknemmelighed vil vi altid
se tilbage på foestanderparret for deres
store arbejde med tilrettelæggelsen og den
gode ledelse af denne tur, og alle jer vi
enige om, at de rige og gode oplevelser
vi har fået i disse dage aldrig vil blive;
glemt, men stadig stå som levende og vær
difulde minder. To> taknemmelige elever.

I hjemlandet.

H.u.H.
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Husk elevmødet
lørdag d. 1. og søndag d. 2. juli. — Pro
gram i næste nr. — Jubilæumshold: 30
år: 1919— 20 1920
25 år: 1921 -25—1925
20 år: 1929-30- 1930 - 15 år: T931—

35—1935
10 år: 1939 10 1910— 5 år:
1944—45.
Hjerterum og husrum forefindes.
Kom mange!

Så gik der da en vinter, så kom der en vår.
Og engen står i blomster, og bogfinken slår,
og alting har så travlt med at trives og gro —
Det er Chr. Winther, der på denne må
de hastigt bliver færdig med vintenen og
skildrer vårens komme. På hans hjemegn,
»hvor Fensmark hæver sit kirketelt med
den røde top imod sky, og smiler over til
Gisselfcld og Vester Egede by ...«, ej- dis
se linier gået i ppfyldelse. Her er dejligPi
Sydsjælland i disse forårs dage. Og kronen
på herligheden er ien opvakt og levende,
elevflok, der med opladt sind tager imod
alt, hvad skolen kan byde. Vi har allerede
været på den de traditionelle traveture un
der udsprungne bøge på anemonetæpper.
Vi har- haft 4.—5. maj-f estligheder og åb
ningsfest, det daglige arbejde i foredrags
sal og klasseværelser går støt, og de før
ste »udenlandske« foredragsholdere har al
lerede har været her. Lægemiss. AsgerBindslev har fortalt om Muhammedaer-mission, professor Fortmann, som jeg traf på
Unesco-konferencen i Helsingør, har for
talt om den åndelige situation i Holland
og Søster Kirsten Vind om Lukasstiftelsen. Spejderhøjskolen har begyndt med
stor tilslutning, ligeledes gymnastikleder
uddannelsen under Nina Swatz’s energiske
ledelse. Elevholdet er ikke så internatio

nalt som vinterholdet, men vi luir dog en
Schweizer, en Sydslesviger og en Grøn
lænder, senere kommer to Finner.
Imidlertid bliver vi ikke så hurtig færdig
med vinteren som Chr. V inther blev det i
ovenstående digt. Vi ser med taknemlig
hed-tilbage på de 5 måneder med »rekordholdet« med de mange gode repræsen anter
fra andre lande. Vi fik problemerne al
sidigt belyst, og trods vidt forskellig ind
stilling blev holdet alligevel en enhed.
Afslutningsturen til Slesvig og for nogens
vedkommende over Alperne til Locarno og
Milano blev en oplevelse, som dette hold
af valutamæssige grunde sandsynligvis bli
ver ene om.
Tak for alle breve og hilseper fra vin
terelever.
S å gik der dåen vinter, som vi si
ger Gud og mennesker tak for.
Så kom der en vår med nye opga
ver og muligheder, som vi bedler Gud og
mennesker støtte os til at udfylde på den
rigtige måde.
— Med hjertelige hilsiener fra alle på
skolen.
KÅti og Johs. Magelund.

H.u.H.
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Repetitionskursus
for kvindelige gymnastikledere.
For at imødekomme et ønske fra tidli
gere elever på vore lederkursus i gymnastik har vi planlagt et 5-dages repetitionskursus i dagene lige efter elevmødet (3. 7. juli), hvortil vi indbyder alle interesse
rede gymnaster. Kursuset ledes af sidste
sommers gymnastiklærerinde frk. Cicilie
Tøpholm. Der vil foruden daglig træning
i gymnastik blive undervist i teori, red
skabsøvelser, gymnastikmusik og hånd
bold. Prisen er afhængig af deltageran
tallet, men vil ikke overstige 40 kr. — jo,
flere der kommer, des billigere bliver det.
Vi håber, at rigtig mange vil melde sig1.
Det er af stor betydning, at man holder sig
i form og henter nye impulser til arbejdet.
Skriv snarest til skolen om De ønsker a.t
være med.
Johs. M.

Jämtlandsturcn.
Der er endnu plads for interesserede i
vor stortur til Sverige i sommer. Se for
rige nr. af bladet.
Ax. N.
Johs. Madsen,
Fredensvej 6, Roskilde, meddeler, at det
planlagte stævne i Odense søndag d. 18.
juni er aflyst.

Haslev-kredsen, Aarhus,
afholder havefest onsdag d. 7. juni kl.
8 på børnehjemmet »Nazareth«, Skovvansvej. — Forskellig underholdning. — Vel
mødt alle 1
Udgivet af Elevforeningen.

Haslevkredsen i København (H.u.H.)
har møde på KFUK, St. Kannikestræde
1. juni kl. 20. — Lærer Zeuthen taler.
Emne: Digteren Martin A. Hansen.
Velkommen alle.
P.k.v.
Emma Augustinus.
Bryllupper.
Pinsedag vies i Aså kirke frk. Hanne
Grønborg (19) til lir. landinspektør Henrik
Skovbakke, Vindevup. Brvllupsadr.: Emils
minde, Gerå, Aså.
Søndag d. 1. juni vies i Hvidbjerg kirke
sygeplejerske frk. Stinne Olesen til hr.
snedkermester Gunner Christiansen, Raklev, Kalundborg, v. 46—47.
Tirsdag d. 13. juni vies i Gudumholm
kirke frk. Esther Nielsen til hr. sekretær
Aage Christensen, KFUM, Haslev. V. 18
—49. — I april-lir. stod fejlagtigt 13. maj.
Lørdag d. 17. juni vies i Randers frk.
Sinna Klitte til hr. lagerforvalter Johs. J|espersen, Ørsted. Bryllupsadr.: K F U M,
Randers.

Hjertelig til lykke I

Redaktøren siger
Meld flytninger i god tid; husk gi. og
ny adresise —•
I — der ikke kan blive bladet kvit,
skønt I har afbestilt det — tag og nægt
modtagelsen af næste nr.; så er den sag i
orden —

Hør
tag nu og stik mig de sidste kon
tingenter, så slipper man for en opkræv
ning på kr. 5,60.
Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
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