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EL EV BLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Elevstavne på Haslev udvidede højskole lørdag den i. og søndag den 2. juli 1950.

Trogram:
Lørdag den 1.
Kl.
«
«
«
«
«

15,00
16,00
18,00
19,30
21,00
21,45

kaffe.
foredrag v. lærer N. P. Petersen.
aftensmad.
foredrag v. lærer Axel Nielsen.
kaffe.
aftenfest, fakkeltog, andagt.

Søndag den 2.
Kl. 8,00 gudstjeneste v. pastor Bartholdy.
Derefter nedlægger gamle elever en
krans på forst. Pagh Petersens grav.
« 9,15 morgenmad.
« 10,30 foredrag v. forstander Magelund.
« 12,00 middag.
« 13,80 elevforeningens generalforsamling.
1. Beretning. 2. Regnskabet frem
lægges. 3. Landsforeningen. 4. Evt.
« 14,30 kaffe.

Kl. 15,00 gamle elever har ordet: Gerda Bech
(30) :glimt fra Kina. Nie. Hansen
(44-45): glimt fr? Palæstina. Direk
tør Skov, »Hebron«, København
(25-26) og gdr. Mads Poulsen, Søndbjerg (20-21): H. u. H.s opgave for
25 år siden og i dag.
Kl.
«
«
«
«
«

17,00
18,00
19,15
20,15
21,15
21,59

gymnastikopvisning.
aftensmad.
foredrag v. lærer Zeuthen.
optrin.
afslutning v. forstander Magelund.
tog mod Roskilde og København
med forbindelse til Jylland.

Mandag den j.
Kl. 8,00 morgenmad.
« 10,00 bestyrelsesmøde.

Alle gamle elever, evt. med ægtefæller (og evt. vordende elever), er hjertelig velkomne til
årets største festdage på H. u. H. Vi har god plads, og alle får rigtige senge at sove i. Vi har
2 sovesale, og resten vil kunne sove på andre skoler. Husk tæpper og spisebestik samt rationerings,
mærker: 50 gr margarine, 100 gr sukker (i en pose) — og gerne lidt kaffe. Prisen for hele stæv
net er kr. 8,00, for søndagen alene kr. 6,00. Indmeldelse inden 22. juni med angivelse af tid for
ankomst og afrejse, samt om man ønsker at overnatte.
Lad os straks tage elevmødet med i vor daglige forbøn, så at Gud må kunne sende os
»Kristi Velsignelses Fylde« (Rom. 15,29).
Hjertelig velkommen.
Hilsen fra os alle på skolen.
Jeres

Käti og Jobs. Magelund.

Stat u.s pædagogiske Studiasamiing

H.u.H.
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Passionsskuespillet i Oberammergau 1950
Kristi Himmelfartsdag åbnede Passionsteatret i Oberammergau atter sine porte
efter 16 års forløb, men forud >for denne
åbning skulle mægtige vanskeligheder
overvindes.
Krigsudbruddet 1939 satte en brat stop

per for forberedelserne til næste års spil,
og hermed meldte de første bekymringer
sig, ville man fortsat kunne holde det
»hellige løfte«, for allerede til 1950 ville
mange af de daværende spillere være for
gamle og hvor mange af de unge ville
vende tilbage fra krigen?
Krigens afslutning bragte en flygtninge
strøm, der næsten fordoblede den lillebys
indbyggerantal, samtidig med at besættelmagten beslaglagde de bedste huse i by
en, så man forstår, at modet var langt ne
de hos beboerne. Men i 1918 tog man fat
på forberedelserne, først skulle der byg

ges 90 lejligheder til flygtningene. Alle
huse males og repareres, gader og for
tove sættes i stand; alt foregik i et tempo,
der var ved at tage vejret fra en, både nat
og dag arbejdedes der.
I teatret arbejdedes med prøver, 600 ak
tive skuespillere og lige så mange maskin
folk, ca. halvdelen af byens befolkning er
med. Vanskelighederne blev overvundne og
det var med stor glæde og taknemmelig
hed at man åbnede for den første fore
stilling, der overværedes af ca. 6000 ind
budte fra alle større kirkesamfund! i hele
verden, med forbundspræsident Heuss og
forbundskansler Adenauer sammen med
den amerikanske og britiske højkommissær
i spidsen. Fra Danmark deltog 40 præster
og menighedsarbejdere, indbudt af komi
teen gennem Kristelig dansk rejsebureau.
Anledningen til spillet er velbekendt:
For at afværge den truende ødelæggelse
af byen under pestepidemien 1634 aflagde
byens fædre det hellige løfte hvert tiår
at opføre spillet om Vor Herres Jesu
Kristi lidelse og død. Efter løftets aflæg
gelse standsede pesten straks. Formålet:
at vise tilskueren i billeder hvad han tror
i hjertet. Spillets motto: Kærlighed, fred
og forsoning får denne gang en dobbelt
betydning — forsoning med Gud og for
soning mellem de forskellige nationer, der
samles i mindet om den største begiven
hed i verdens historie: Guds søns lidelse
og død for den faldne menneskeslægt.
Virkningen af spillet er overvældende,
de 7—8 timer det varer, føles ikke lange;
i den grad har de optrædende levet sig ind
i deres roller, at man føler tsig sat til
bage i tiden som øjenvidner til Jesu sid
ste dage på jord. Betagende var de øjeblik

H.u.H.
ke i ide mere dramatiske scener, hvor den
mægtige forsamling sad uden at trække
vejret og i dyb bevægelsie. Men gribende
var det også at overvære Jesu afsked med
vennerne i Bethania og Peters anger, da
Herren vendte sig og så på ham, medens
hanegalet lød, da var der ikke mangie
tørre øjne i salen.
Fremførelsen er i fuld overensstemmel

se med bibelen, der er intet særligt ka
tolsk, der kan virke stødende på iandetr->
ledes troende. En scene med Veronica, der
tørrer sveddråberne hf Jesu ansigt på vej
til Golgatha, er det eneste, der ikke har
fuld hjemmel i vor bibelhistorie. Imel
lem hovedoptrinene er indlagt tableauer
med paralelsteder fra gi. Test., f. eks.
Isaks ofring, Josefs brødre, der sælger
ham til ægypterne m. fl. Da mindedes
jeg gamle Davidsen, der jo varen mester
i at finde sådanne steder frem: i GI. Test,
og forklare deres sammenhæng med Ny Te
stam. Det er ikke påkrævet at kunne tysk,
men det er absolut nødvendigt at (være
hjemme i sin bibel for at kunne 'få det
fulde udbytte af spillet. Replikeme frem-,
siges i et smukt og let forståeligt / tysk,
kun med en biklang af den bayriske dia
lekt. Spillerne tages kun fra de ægte gi.
Oberammergau-slægter, ikke tilflyttere og
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ikke for et enkelt spil. Børnene begynder
allerede i 8-års alderen at spille med bå
de i store spil og andre kirkespil, Me må
være villige til at ofre deres fritid, ja
hele deres liv til spillet, men , det er også
det, der giver den stærke indleve thed i
rollerne, som betinger spillets store suk
ces. Den gængse talemåde, at det er »en
flok naive bjergbønder«, dei’ fremfører
spillet, er forældet. De optrædende har
næsten alle besøgt højere skoflje1 og gym
nasier eller har en solid håndværkerud
dannelse bag sig, flest er dog billedskæ-,
rere. Christus-fremstilleren er hotelvært i
byen og udlært som hotelmand, jomfru
Marie, der altid skal fremstilles af en
ugift, er i år en ganske ung,pige, 20 åd
gammel, og i billedskærerlære på statens
fagskole. Judas er smed ogi sådan er allé
erhverv næsten repræsenterede, end ikke
en overlæge mangler, dr. med. og phil.
Stadier, der har spillet siden sit )7. år.
En kendt teatermand har en gang udtalt,
at det var fremragende skuespilkunst, men
sådan ønsker oberammergauerne ikke de
res spil bedømt, for dem er det gudstjene
ste eller bedre: Forkyndelse af det gam
le men eviggyldige budskab om G-uds nå
de mod strafskyldige syndere.
Imponerende er også det store opbud af
mennesker, ca. 60 navngivne roller og 550
statister, der alle er på scenen i første
optrin: Jesu indtog i Jerusalem, og senere
under dommen udfor Pilatus hus. Judas og
Kaifas roller virker meget dominerende og
teatralske, men det kan ikke være andet,
siger den indfødte. Det at optræde som
Jesu Kristi fjender er imbd spillerens na
tur og må derfor nødvendigvis blive teater
kunst. og har man blot i få dage indån-'
det den særlige atmosfære der hviler over
den lille by er man tilbøjelig til at give
ham ret.

H.u.H.
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Men dette ødelægger ikke helhedsind
trykket, og det er med følelsen af at have
overværet en manende prædiken man for
lader teatret, og givet er det, at hvis man
modtager spillet i den ånd, det bliver gi
vet, så vil det ikke undgå tat sætte sinei
spor, ja for mange virke som en tiltrængt

fornyelse af ens Guds-liv. Altså en op
levelse man ikke bør snydte sig selv for.
Med venlig hilsen til alle kammerater
ne fra vinteren 1932—33 og alle gamle
H.u.H.ere.
Fredensborg, maj 1950.
Johannes Oby Nielsen.

g.-ÅRS HOLDET
I to vintre har der nu været gennemført
2.-års undervisning på H.U.H. Første vin
ter deltog 13 og i vinter 14, , omtrent lige
mange af hvert køn. Denne afdeling ter
således gået ind i skolens faste program,
og vi regner med, at mange af skolens
4416 gamle elever i fremtiden, vil benytte
sig af denne mulighed for at få udvidet
horisonten både m. h. t. tidens og menne
skelivets mange problemer og til yderli
ge, e dygtiggørelse til arbejdet blandt ung
dommen og indenfor menigheden.
De fleste timer holdes for 2.-års holdet
alene, så alt stoffet er nyt, intet er gen
tagelser. Vi bringer en liste over fagene,
således som de er aftrykt i skolens nye
program:
Bibelkundskab- 4 ugl. timer. Gennemgang
af nogle bibelske skrifter og øvelser i
skriftlig og mundtlig fremstilling.
Kirkehistorie- 1 ugl. time. En gennem
gang af kirkens historie efter reforma
tionen.

Foreningskundskab. 2 ugl. timer. Ung
domsarbejdet i foreningerne. Tilrettelæg
gelse af programmer. Sjælesorg i prak
sis.

Religionspsykologi. 2 ugl. timer.

Dansk. 2 ugl. timer. Skriftlig dansk og
øvelser i oplæsning.
Tale- og foredragsøvelser. 1 ugi. time.

Nogle af filosofiens grundproblemer. 2
ugl. timer. Forholdet mellem naturviden
skab og kristendom. Tro og viden. Nogle
nyere filosoffer gennemgås.
Kulturhistorie. 1 ugl. time.
Kunsthistorie. 1 ugl. time- Stilarternes hi
storie m. m.

Dansk litteratur. 2 ugl. timer. Hovedvær
ker af den nyere litteratur læses og gen-:
nemarbejdes.

Nordisk litteratur- 2 ugl. timer. Svenske,
norske, finske, færøske og islandske ho
vedværker.

Verdenslitteratur- 1 ugl. time- Nogle af
de klassiske værker indenfor vor kulturs
område.

Andre fag:
De elever, der ønsker det, kan få videre-

Sommeren 1950
1. række fra oven: Vibeke Aagaard, Ballerup. Elly Dora Bech. Trandum. Ellen Bruun, Rødding. Emma Christensen. Terndrup. Erna Christensen, Fuglebjerg. Inger
Marg. Christensen, Købh. 0. Inga Marie Christensen, Kvissel. Karen Hoffm, Christensen. Aulum. Kristine Christiansen, Ingstrup. Meta Christensen, Berringbro. Ruth
Christensen, Esbjerg. Kristine Clausen. Ejsing. Adelheid Kj. Ebsen. Bylderup Bov. Gunhild Flensborg, Herning. 2. række: Maren K. Gravesen, Thisted. Anna Meldg.
Hansen, Hammerum. Edith Hansen, Skjern. Elin Raae Hansen, Glostrup. Margit E. Hansen. Allingaabro. Marie Ma. Hansen, Sdr. Omme. Marie Hansen, Odense.
Ninne H. K. Hansen. Heinsvig. Ruth Hansen, Brylle. Ruth Hansen. Odense. Signe B. Henriksen. Løve. Hilda M. Hildebrandt, Hellerup. ElseHornshøj, Sørvad. Anna Marie
Houe, Vinding. Anne Marie Høeg. Hjordkær. 3. række; Edny Jensen, Læsø. Inger-Lise Jensen, Vinderup. Jytte Mandr. Jensen. Ballerup. Ingrid S. Jeppesen, Ølsted.
Anna K. Jessen. Hejnsvig. Ruth I. Josephsen, Gilleleje. Aase Ruth Jung. Fuur. Ingrid A. Jørgensen. Herlufmagle. Edel Kallesøe, Vandborg. Ruth Knudsen. Klovborg.
Anna Korsholm, Lem. Anna Kærgaard, Hierm. Anne Kæseler. Ørnhøj. Krista Larsen. Østrup. Margit Lassen. Allingaabro. Sylvia Lauridsen, Nordby Fanø. Annelise
Mollerup. Haslev. 4. række: Else Mortensen, Herning. Ingrid Mortensen. Nykøbing M. Gerda Mønster. Allingaabro. Dorthea Nielsen. Rønde. Bertha Nielsen, Alle
sted. Metha K. Nielsen, Ørnhøj. Judith Hildegaard Næs. Færøerne. Anna E. Olander, Hurup. Anna Overgaard. Assing. Ingrid Pedersen, Ferring. Karen K. Pedersen.
Brædstrup. Kirstine H. Petersen, Tønder. Elly Petersen, Tønder. Inger-Lise Poulsen. Lillerød. Else Sloth Poulsen, Uglev. 5. række: Edel Rasmussen, Otterup. Nina K.
Rasmussen. Malling. Mette B. Rossen, Jejsing. Kristine M. Seerup, Jegindø. Elisabeth ScFønherr, Flensborg. Luise Simonsen, Gram. Esther Thomsen, Flade. Sonja
Thorsteinssen, Vaag. Johanne B. Thygesen, Ikast. Anna Torp. Farsø. Stinne Vestergaard. 'dbv. Desuden til hejre: Jørgen Petersen, Grønland. N. P. Pedersen. Nina
Swartz. Ramskov, Aage Nielsen, Zeuthen. Til venstre: forst. Magelund og frue. Axel Nielsen. I forgrunden til hejre: tante Anna og de øvrige medhjælpere. Senera
ankommet-, Anna Sandell, Finland. Anna Dyrvig. Odense. Claire v. Wurstenberger, Schweiz.
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gående undervisningi i sprog, bogføring og
andre fag, ligesom man kan deltage i
visse timer på de øvrige afdelinger.
Vi håber, at vi også til vinter får et godt
2.-års hold. Vær med til at gøre venner
og bekendte opmærsom på denne afdeling.
Mange, som er gået i stå i arbejdet ellertrænger til en fornyelse, kan her finde
dygtiggørelse og hjælp.
Man kan få amtsunderstøttelse på sam
me vilkår som til ethvert andet højskole
ophold.
Skriv efter program og vær så: Velkom
men på 2.-års holdet.
Johs. M.

Skolens nye, ^farvede
folder med mange smukke billeder har
vist sig at være et godt middel til at gøre
H.U.H. kendt i kredse, der ikke kender til
højskolen. Den er blevet uddelt på'en del
fabrikker og større virksomheder.
Kender I unge, som måske kunne inter
esseres for et højskoleophold, så er hei
en tryksag, som måske kan give dem det
sidste stød. Vi sender gerne, skriv blot ef
ter det antal, I ønsker. Vi tror, at vor
skole har en vigtig opgave i Danmark i
dag, derfor må vi også gøre den kendt.
Statistiske efterretninger giver iflg. Højskolebladet en særlig bag-grund for at gøre
et'arbejde for at få vore unge på højskole.
Opgørelsen for finansåret 1948—49 viser
følgende tal (tallene i parantes er de til
svar-ende tal for 1947—48). Der var 56 fol
kehøjskoler mod 55 før. Elevtallet var
6533 (7218), det er en tilbagegang på 10
pet. Der er især kommet færre elever fra
gårdene, medens industriarbejderne har en
lille fremgang, men også håndværkere,

H.u.H.
handlende og tjenestemænd har andel i
nedgangen. Fordelt efter hjemsted kom
mer idag 50 pet. flere fra København. end
for 2 år siden, men, stadig kun 251 ialt.
Fra samtlige danske byer kommer kun 10
pet. af eleverne, skønt halvdelen af be
folkningen bor der.
10 pet. havde tid
ligere været på højskole. 56 pot. fik .amts
understøttelse til et beløb af ca. 1 mill,
kr.
Trækker vi udlændingene fra kommer
der idag fra hvert dansk sogn kun mellem
3 og 4 af hver årgang på højskole og kun
1 på landbrugsskole.
Statistikken viser med tørre tal, at hvis
ikke der gøres et målbevidst arbejde forat få flere unge på højskole, vil den vel
signelse. som i over 100 år er strømmet
til vort folk gennem højskolen meget
snart aftage til ubodelig skade for vort
folks fremtid. Vi må håbe, at den nydan
nede landsforening vil kunne gøre en ind
sats især for at få byernes ungdom med,
men iøvrigt bør hver eneste gammel elev
gøre et arbejde her.
Johs. M.

Hvem vil have

et gratis højskoleophold i Finland
Flere gamle elever fra »Kristliga Folk
högskolan i Nykarleby« har haft friplads
på H.U.H. Nu har rektor Hedberg skre
vet og tilbudt en friplads for en gi. eller
voldende elev på vor sikole. Kursus’et be
gynder 1. novbr. og varer til 8. maj 1951.
Alt er frit, så vedkommende skal kun selv
afholde rejseudgifterne (ca. 210 kr.) og
lommepenge. Skriv til mig eller lad os
tale sammen om det ved elevstævnet, hvis
nogen er interesseret.
Johs. M.

H.u.H.
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Afsked med Moscia
den 7. april 1950
Mel.: På tankens slot

I bus — en mægtig og ganske ny,
vi skulle på en længre rejse,
af denne gik der et vældigt gny.
vi ville køre ned at Schweiz se,
og turen måtte gå fra Haslev a’
og til en by, som hedder Moscia,
tænk — sikk’en vej, vi praler ej,
det var 2000 kilometer.

Igennem Sjælland og over Fyn
med færge og på bro, vi rejste.
Vi overalt så et herligt syn
de mange Danebrog var hejste.
Vi ned igennem hovedlandet fo’r
til Slesvig by, hvor mange danske bor,
hver fik en vært, og vi fik lært,
hvad der af gæstfrihed kan ydes.
Vi derpå ned gennem Tyskland fo’r,
ruiner fik vi set i masse,'
Vi mødes med gamle elever:
Valdemarsdagen den ij. juni kl. 15 på kolonien Fila
delfia. Gymnastiklederklassen giver opvisning.
Kl. 19,30 møde i Tersløsegaards Have. Gymnastik
opvisning, korsang, forst. Magelund taler, og lærer
Zeuthen slutter.
Søndag den 2j. juni: Ertbølle-mødet ved Farsø. Forst.
Magelund taler.
Mandag den ty. juli i Maarum (Ejlstrup missionshus).
Gymnastikopvisning, forst. Magelund taler.

Hagens grav på Holsted kirkegård

og når vor trang blev tilstrækTig stor
vi tog en skovtur for at daslse.
Vi sang og spiste og vi tog en lur
og strålende det var jo vores tur.
Marburg en nat, viste os at
man også der os venligt mødte.

Så er der sproget, men det går snildt,
thi hvem forstår vel ej det danske,
spædt op med tegn og et blik så mildt
og et par brokker af det franske.
Og kan man ikke rigtig tale tysk,
så ta’r man. hvad man endnu kan af jysk.
Vi lærte snart, at alt var klart,
med ordene: nole moneto’.

Nu sidder vi her ved søens \bred
og synger sidste vers hernede,
til afsked fældes en tåre hed,
vi synes: »Er det allerede
en uge. siden vi til »Maggi« kom ?
og vi har tilmed vær’t på vej til (Rom.
Vi siger tak til parret Mag
elund for hele herligheden.
M.B.

Del forkerte hjørne
Hun ventede på hjørnet strålende glad,
så spændt, så utålmodig, så urolig, så
bange. Der gik to timer.
Hun sagde: »Manden er en nederdræg
tig skabning, troløs og løgnagtig, ude -af
stand til at holde et løfte.« ‘Og så blev
hun skeptisk og hårdhjertet.
To' hundrede meter længere nede ad ga
den på et ånde hjørtne stod han og sag
de det samme om kvinden.
En af dem må have stået på det forkerte
hjørne.

Hvad når det drejer sig om mødet mel
lem mennesket og Gud? Står vi på det
»hjørne«, hvor han har sat os stævne?

H.u.H.
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En »Sekser« — eller en „ Tolver« ? vane at sætte de svageste på de mest ud

satte poster!
Hvorfra mon egentlig den opfattelse
*)
stammer, at der bruges m e r e af HellligFor os gamle H.U.H.-telever er der no åndens energi ved at tjene Ham som or
get vemodigt over en 1. april. Jeg’ tænker dets forkynder, end ved at tjene Jlam i
på dem. som den dag rejser ud fra skolen hjem og på arbejdsplads eller i nabolag
uden at have fået den forventning opfyldt, mellem et ringe antal mennesker og d e
som de havde, da de rejste derhen: mange samme — måske hele livet?
— Når vi læser om. hvordan Han på
kom jo tilskyndede af et indre kald — tj e->
ne helt i Guds rige: modne af alder og den afgørende dag siger til nogle: »Kom
erfaring havde de nået et foreløbigt mål, her!« til andre: »Gå bort!« og hører dis
god stilling, forlovelse o.s.v. og så kom se forskellige menneskers reaktion på hans
kaldet! »Kongens ærinde har hast!« — Og ord, får man så indtryk af, fat jordlivets
nu viste det sig, at det bare blev »en sek-1 »tolvere« har forbrugt mere af »den kom
ser«, da udvælgelsen af arbejdere til vin mende verdens kræfter« end »sekserne«?
Nej, vor vurdering af »tjenestens herlig
gården fandt sted!
Om man nu taler med1 »gamle ellever«, hed« trænger stadig til gudsordets store
som for et kvart århundrede siden fik korrektur - derfor du H.U.H.-elev, som
deres »sekser« stukket ud, hvad siger 'mon i dag syntes at være bestemt til en »Guas;
de så idag efter de mange'års forløb? Ja, riges strandvaskers« lod, hold fast ved dit
kald! og stol på Ham, som kaldte dig! —
hør engang:
— Det føltes jo dengang som et kors for Han skifter ikke sind — Han fortryder
tanke og følelse, dette med at man ikke ikke sit kald! Få lært at ;følge Ham,
duede. Hvordan kunne der kommle en så hvor Han så vil sætte dig. Dvt er kra
dan uoverensstemmelse mellem Guds kald vet, som stærkere end noget andet lyder
og hans tjenere? Men denne følelse blev til os elever fra vor gamle skole. Og så
ikke af lang varighed. Alle broer var jo vil du erfare, at det at du fulgte kaldjeit
kastet af, da vi tog mod dlejt store kald. og tog på den skole, alligevel gjorde dig
Vi havde oplevet en sådan grad af frigø »nyttig til tjenesten« — målt med Guds
relse fra »alt det, som: hedningerne søger alen.
— Guds »mål og vægt« levendegjort i
efter«, at vi hurtig fandt melodien på »kal
det som sekser«. Kaldets herre var jo så sjælen er jo, kaldets baggrund. At leve et
uforandret den samme dag for dag, og at menneskeliv i Guds vurderingsverden det
leve livet i hans pogeskole er jo stort nok er kaldets virkeliggørelse — og det er
til at fylde et liv og gøire et menneske det liv, som har forjættelsen over sig —
forjættelsens »Kom !« —
helt lykkelig.
Poul Larsen.
— Du, som denne april syntes at have
*)
oplevet dit livs hidtil største skuffelsle,
Indsendt til april-nr., men forsinket på grund af plads
vent og se! Gud syntes ofte ,at hatte for mangel.
Red.
Udgivet af Elevforeningen.
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