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Stat..‘113

Der uddeles hilsener

Elevslævnel

blev en stor oplevelse. Ca. 300 var tilmeldt, 
over 100 kom, så vi kom til at tænke på 
ordet fra spisesalen i vor svenske venskabs- 
skole. Sundsgården:

Fem var budne, 
ti er kommen, 
slå vand i suppen 
og byd velkommen!

Vi behøvede nu ikke at »slå vand i sup
pen« ; vor udmærkede stab i køkkenet, bi
stået af eleverne klarede fint maden til 
ialt 500 mennesker; med gæster, som ikke 
boede og spiste på. skolen var vi søndag af
ten over 600.

Vi siger tak til alle, der kom; det var 
festligt at mødes. Det var også en glæde at 
se så mange af jubilæumsholdene; tak 
for trofasthed mod jeres gamle skole I Det 
er godt, at så mange vil være med til at 
bygge bro' mellem fortid og nutid. Forhånd 
lingen om »H.U.H.S opgave for 25 år siden 
og i dag« viste også, at der er kontinuitet, 

og at vi alle kan stå sammen om vor skoles 
store opgave. Vi mødes stadig hver lordag 
omkring kl. 15 i bønnens fællesskab om 
denne sag

Festligt var det også at se de yngre årgan
ge så talrigt repræsenteret; af sidste vin
terhold mødte 81. At de kunne synge »El- 
verskud« omtrent lige så godt som i vin
ter, var en glædelig overraskelse.

Endelig vil vi sige tak for de mange hil
sener fra., gamle elever, som ikke kunne 
være med. Det er umuligt at nævne dem 
alle, men d e glædede ikke blot os, der ar
bejder på skolen, men også de årgange, 
som således fik et håndtryk fra deres kam- 
merater.

Hvor må vi være taknemlige for, at vi 
midt i en tid, hvor nationernes kræfter 
igen samler sig til krig og oprustning, kan 
være i fredens gerning.

Med hjertelig hilsen fra, alle på skolen.
KUH o<) Johs. Maf/elund

Statane- pe; ’ ,’jng
r. i



Side 2 H.u.H.

Skal det gå i opfyldelse ?
Der blev ikke tid til nogen afslutning 

ved elevstævnet. Lad mig derfor nævne det 
ord, jeg havde tænkt at slutte med: 2. Pe
ters brev 3, 11- 12.

Den opmærksomme læser vil huske, at 
jeg for et par år siden anmeldte en frem
tidsroman : Engel og Piller: »Krigen Rus
land—Amerika 1950«. Denne bog er nu 
kommet i nyt oplag, og den er desværre 
blevet uhyggelig aktuel. Flere af de ting, 
den forudsagde e r allerede sket, og noget 
tyder på, at endnu flere af dens dystre pro 
fetier vil opfyldes.

Vi skal ikke gå og være bange som dem, 
der »forgår af frygt for det, der skal kom
me over jorden«, men vi skal heller ikke 
stikke hovedet i busken og sige: »Det går 
nok altsammen.« Vi skal gå en tredie vej 
»opløfte vore hoveder, fordi vor forløsning 
stunder til« og lægge os ordene fra 2. Pe
ter 3. 11—12 på hjerte: »Efterdi da alt 
dette opløses, hvor bør I dia ikke færd es 
i hellig vandel og gudsfrygt, 
idet I forvente og fremskynde Guds dags 
tilkommelse, for hvis skyld himle skulle 
antændes og opløses, og elementer komme 
i brand og smelte.« M.

H. U. H.s bestyrelse

IE IL IE W Mil e ID IIIE lir
Man lægger et program, sætter det i 

bladet, glæder sig over, at dot er i orden, 
hviler sig lidt oven på den anstreng'else; 

men snart indser man, at der er noget me
re, der skal gøres, for at det kan gå, som 
der står i programmet; man må så småt 
til at arbejde. Først starter de, der på en 
eller anden måde skal »optræde«. Der skal 
tænkes tanker sammen til foredrag, der
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Skuespillerne

skal trænes til gymnastikopvisning, aften
underholdning osv. ; men det store sus kom 
forst fredag middag, da timeplanen sat
tes ud af funktion, og det forhåndenværen

de »mandskab« fordeltes til deres speci
elle opgaver: pudse-, pynte-. plukke-, 
skrubbe-, skrælle- og hvad ved jeg -hold, 
og så gik forberedelserne med liv og lyst.

En rolig stund Folk af skuffeholde

Her var brug for fantasi, omtanke og slid; 
men alt dette fandtes som sædvanlig i flok 
ken, hvorfor resultatet også blev godt. - - 
Lørdag middag var H.U.H. festklædt, og 
gæsterne begyndte at komme.

»Hvor mange kommer der i år?«, lød 
det nogle dage forud fra køkkenet, som 
skal søge for, at ingen kommer til at sul
te under festen. — »Hvor mange bliver der 
at skaffe plads til i år?«, spurgte indkvar- 
teringschefen, der skal søge for, at ingen 
kommer til at ligge på den bare jord.

Da fristen for indmeldelse var udløbet, 
var svaret: «Godt to hundrede«; men det 
var der ingen, der troede på; det blev også 
til godt tre hundrede på listen inden lør
dag middag, og inden søndag middag var 
der fire hundrede. De var så velkomne alle, 
men det er nu godt, der er noget, der hed
der erfaring, ellers var der blevet smal
hans ved bordene; det blev der ikke, thi 
køkkenet havde sikret sig med et bered
skabslager, der strakte til alle, der øn
skede at gå til bords hots os.
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Vi startede kl. 15 med kaffe, og da var 
spisesalen allerede propfyldt — flere og 
I'lore linder ud af. at det er rart at komme 
i god tid og få det hele med. Og kaffe er 
god at starte med ; den løser praktisk talt 
alle tungebånd. »Nå. er du her også!« »Ja. 
ja, naturligvis, det manglede bare, jeg ik
ke skulle være her,« osv. gik snakken, til 
den alvorlige del af festen begyndte.

Kl. 16 talte N.P.P. om Trygve Lies og 
Niels Bohrs forsøg på at forsone øst og 
vest og skabe en åben Verden.

Efter aftensmåltidet talte Axel Nielsen 
om frihed og ansvar og aftenen sluttede 
med fest i haven. Spejderne lierede un
derholdning og et smukt fakkeltog danne
de en fin ramme om afslutningen.

Søndag morgen kl. 8 var vi til gudstje
neste i Haslev kirke, nedlagde derefter en 
krans på forstander Pagh Petersens grav, 
inden vi gik hjem til morgenkaffen.

formiddagens foredrag holdtes af for
standeren over emnet: Religiøs humanis
me eller bibelsk kristentro.

Eftermiddagen optoges først af elevfor
eningens generalforsamling, hvor man bl. 
a. vedtog at indmelde elevforeningen i 
landsel evf or eni ng e n.

Kl. 15 havde vi et nyt punkt på progam- 
met: Gamle elever har ordet. Dette viste 
sig at være en virkelig god ide.

Først fortalte frk. Gerda Bech — som
mer 30 om sit arbejde i Manchuriet, 
frk. Nie. Hansen - 44-45 — om Palar 
stina. Derefter fulgte en forhandling om 
H.U.H.s opgaver før og nu. Indledere var 
direktør Skov, Hebron, -- vinter 25 og 
gdr. Mads Poulsen. Sønderbjerg, vinter 
20—21.

To generationer. Mads Poulsen og datteren 
Else, der er tredie af flokken, der er elev 

på skolen.

Kl. 16 var gymnasterne på plænen under frk. Nina Schwartz ledelse —
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Gretchen og Faust

Ved week-end-hytten

Aftenens foredrag holdtes af lærer Zeu
then om Groethes »Faust«, hvorefter ele
ver opførte Gretchemtragedien.

Så var festen slut; mange deltagere måt
te hurtigt af sted for at nå toget; men en 
del tøvede endnu en stund, nogle blev til 

mandag' morgen, hvor vi havde travlt med 
at »pynte ned« og se at komme igang med 
hverdagen; det kom vi let og smertefrit, 
men vi bevarer mindet om et par gode 
dage.

Tak, at I kom ! N.P.P.

Sommer 49
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ELEV STÆVNER
( liristiansftdd.

El^vmøde for gamle Haslev-elever af- 
lioldes søndag <1. 27. august 1950 i ('liri- 
stiansfeld.
Kl. 10,00: Gudstjeneste i Tyrstrup kirke v. 

cand. theol. Zeuthen. H.U.H.. 
Altergang ved sognepræsten.

Kl. 12,15: Middag på Brødremenighedens 
hotel a 1.00 kr. pr. persona.

Kl. I 1.15: Velkomst på Brødremenighedens 
hotel. hvorefter lærer Borup, høj 
skolen, taler.

Kl. 15.15: Fælles kaffebord (a 1-50). Hilse
ner fra skolen, frit samvær.

Kl. 19.30: Taler: Forst. Christensen, land
brugsskolen. Afslutning ved sog
nepræsten.

Vel kommen til alle møder. (De unges 
sangbog benyttes.) Indmeldelse til mid
dag og kaffebord sendes inden den 21. au
gust til frk. Kirstine Hjorth. Hjerndrup 
pir Christiansfeld. TIL'. Hjerndrup m. 11.

Med venlig hilsen.
I d v a I g e t.

Viborg
elevstævne søndag d. 27. august.

Kl. 11.30: Møde i Hans Tausens lins ved
Kl. 15.30: Kaffebord — frit samvær.
Kl. 17,00: Afslutning ved 

forstander Thorlø.
Kl. 1(1.30: Afslutning ved lærerne Sv. IL 

Jensen og N. P. Pedersen.
Hjertelig velkommen alle

P. u. V.
C. Joh an s e n.

Vi mødes med gamle elever:
I Hundested tirsdag d. 18. juli. For

stander Magehmd taler ved helliggørelses- 
modet.

I Frederiksvterk søndag d. 23. juli. 
Forst. Magelund taler i A rresødal lejren 
sammen med Primdahl (49-50).

I Gilleleje søndag d. 6. august. Høj
skolekredsen for Nordsjælland samlen.
Kl. 15 taler forstander Magelund. Kl. 
17 taler lærer Borup.

1 Hillerød søndag d. 6. august. Ko- 
benhavns-ki edsen har udflugt til amts- 
stuegården hos Ancher Simonsen. Læ
rer Pedersen og forstander Magehmd taler. 
(S e pr og ra m me t.)

I Aarhus lørdag d. 2B. august kl. 19.30. 
Fo. stander Magehmd taler i »Carmel«.

i Skive søndag d. 27. august. Mode i 
missionshuset kl. 15. Gudstjeneste i 
kirken kl. 19 30. Forst. Magelund taler.

1 Kolding lørdag d. 9. september. 
Forstanderen taler i Kolding højskole
kreds.

1 Tarm sømi. <1. 10. september. Skjern 
kredsens møde kl. 15. Gudstjeneste i 
kirken kl. 19,30. Begge ved forstanderen.

På Bornholm d. 14. —16. september. 
Bibelkursus på »Bethesda« ved forstande
ren.
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Ved Klintholm havn 
J. P. sætter over N. P.

Langt oppe i Thy i dag vi er gæster, 
for Stinne og Gunner man her jo fester. 
Herfra vi til alle H.u.H.-venner
en rigtig hjertelig hilsen sender.
Stinne og Gunner Christiansen 46—47.
Ruth Nielsen 19—50. — Nic. Il 15.
Andst 16 1/. Raymond Larsen 10 H.
Agnes Christensen 46—47.

Sommerholdet 1944-
Den. der ligger inde med vandremappen 

»Her kommer vi«, bedes omgående sende 
besked til Doris Lyng, Set. Kimdsga.de 5, 
Odense.
Vinterholdet 35-36-

Husk sfævnet i Vejle. Noter dagen 
kom alle 9.—10. september.

N. J. Knud s en. 
Bryllupper.

11 . marts viedes i Frederikshavn frk. Lis 
Madsen, sommer 48, til hr. maler Ole 
Randrup, Fiskergade 7, Frederikshavn.

14. juli viedes i Sindal frk. Elly Chri
stensen, sommer 47, til hr. diakon Harry 
Jørgensen, 43—44, Solsortvej 93, Køben
havn.

15. juli viedes i Vor Frue kirke i Aal
borg frk. Grethe Lemming, 46—47, til hr. 
Jacobsen, Istcdgade 11 II tv., Aalborg. Fe
sten fejredes på KFUK. -

Hjertelig til lykke!

Haslevkredsen i København (H.u.H.)
har udflugt til Hillerød søndag den 6. 

august. Program: Afrejse fra Køben
havns hovedbanegård 13.18, i Hillerød! lilO. 
Derfra til Ancher Simonsen, amtsstue- 
gårdens planteskole. — Kl. 16 taler bæ
rer N. P. Pedersen, derefter frit samvær. 
(Medbring madpakke.) — Kl. 19 taler for
stander Magelund. Emne: Biblen som kul
turspreder. — Man indmelder sig til tu
ren snarest, enten til ovenstående adr., 
til. Hillerød 1770. Eller til politiassistent 
Jørgensen, tlf. Glostrup 1438.

Hjertelig vidkommen!
P.k.v.

Emma.. Augustinus.

E.S. Mødet i Haslevkredsen 1. august 
aflyses.

Kimdsga.de
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Indkomne gaver til gymnastiksalen.
Transport .....................................  18.527,70

Gave fra vinterholdet 49-50 ...... 150,00
Vandremappen »Krukken«, S, 43 14,00
Søe Pedersen, Hoisted ................ 100,00
Helge Hansen, Kr. Hyllinge ... 10,00
Stævnet i Ikast, V. 29-30 ...... 100.00
Karlsvognen ....................................... 15,0(0
Nina. Bjerrem ................................... 100,001
Erna Jensen ....................................... 5.00
Ninna Jensen .......................... ........ 5,00

Ialt... 19.026,70
Indvundne renter ............................. 1.979,75

Kr. 21.006,15

Storturen.
16. 17. 18. juli havde vi en dejlig tur. 

Start søndag morgen fra H.U.H. I Køben
havn var vi til gudstjeneste mod altergang 
i domkirken ved pastor Poul Verner Han
sen og forstander Magelund; derefter til 
middag på KFUK og siden i Synagogen. 
Dernæst på Christiansborg, hvor vi så rigs
dagslokalerne og kongefløjen med de pragt
fulde repræsentationslokaler; det er stor
slået. vi gik på filtsokker for ikke at vol
de fortræd på de skønne gulve; det er 
godt, der passes på tingene, thi det har væ, 
ret en kostbar historie at gøre alt så smukt 
og tiltalende; vi er nok et husmandssted, 
men vi har nogle pæne stuer at modtage 
prominente gæster i; en og andten var ved 
at synes, det var næsten for fint igen. — 
Herfra tog vi til Set. Lukasstifteisen, som 
vi beså, der er smukt, hjemlig hyggte og 
herlig fred og ro. Vi fik lov at anrette og 
indtage vor aftensmad der, og drog så ud 
på dagens sidste afdeling: besøg i mindte- 
I unden og i Grundtvigskirken. der er et 
storslået bygværk både ude og inde, og 
sikken en udsigt, der er fra tårnet, man 
kan i klart vejr se både Roskilde og 

Lund domkirker. Efter alle disse dagens 
brogede indtryk var det skønt at komme i 
kvarter og finde hvile og ro.

Mandag morgen regnede det jævnt pænt 
over Københa vn; men vi havde vore Has- 
lev-biler at kravle i, vi sad tørt og godt 
og betragtede det våde landskab langs vej
en til Helsingør. I Helsingborg fik vi ef- 
-terhånden solskin, og da bilerne endelig 
slap over sundet gled vi i lyst og smukt 
vejr til Kulien; vi kørte helt derud og 
glædede os ved en stund at nyde synet af 
det ejendommelige landskab. Så startede 
vi til vort sædvanlige gode madsted Sunds- 
gården. så den dejlige skole og fik en for
træffelig middag, hvorpå vi måtte sætte 
kursen mod Danmark igen. Det knob igen 
lidt at få bilerne over det stærkt trafike
rede Øresund; men til sidst samledes vi 
dog i Maarum, forstanderens gamle sogn.

Her viste gymnastikholdet først, hvad 
man kan præstere efter 272 måned på H. 
U.H.. hvorefter der var møde ved forstan
der Magelund. Så fordeltes vi til hjem i 
sognet, der gav aftenkaffe og nattefogi.

Atter må vi sige, det var skønt at komme 
til ro.

Tirsdag morgen, mens et vældigt regn
vejr gik over egnen, var vi til morgenan
dagt i kirken ved sognepræsten, pastor An
dersen, og så gled vi med tak for det gode 
samyæi gennem det pjaskvåde Nordsjæl
land ; skov er der nok af, og skov siges, 
at være skønnest i solskin; men den kan 
også være skøn i regn, det så vi den dag, 
hvis oplevelser iøvrigt var besøg på Frede
riksborg slot og tur til Fredensborg, Lu
thers Missionsforenings skole i Hillerød 

middag vankede der, de kan bestemt og
så lave god mad der. Roskilde domkirke 
var det sidste, vi så. og mætte — måske og
så lidt trætte var vi kl. 18,30, akkurat ef
ter bestemmelsen, i Haslev.

Det var en rigtig tur!
Vi hilser og takker alle, der hjalp os 

med at få den til at blive det.
N.P.P.

Udgivet af Elevforeningen. Ansvarsh.: N. P. Pedersen.
M. NI ELIENS WOGTRYKKER!. HASLE*


