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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

..Hvis du vil/1

F ly

''Himmelens konge har sendt mig til dig. Jeg skal frelse
Frankrig fra englænderne og føre dig til Reims, hvor du
skal modtage din krone og salves som konge, hvis du vil.«

Dot var budskabet. Jeanne d’Arc, tlie

maid

la pucelle, Jomfruen af Orleans

havde a.t bringe'til
dien svage, viljeløse
Dauphin af Frankrig. Men til sit fantasti

ske budskab føjede hun: Hvis du vil!
Sålænge Dauphin’en troede på. hende og
gav hende lov til at føre hæren, vandt hun

strålende sejre. Hun førte ham til kroningsbyen Rheims, hvor rigets biskopper
under storslåede ceremonier satte kronen
på. hans hoved. Jeannes mission var dog
ikke endt der — hun havde fået påbud om

bun slaget, blev taget til fange og brændt
som heks efter den oprørende proces i

Rouen den 30. maj 1129.
«Hvis du vil. skal jeg føre dig fra sejr
til sejr.» Det var Jeannes løfte til Dau
phin’en. Men det viste sig. at han til sy
vende og sidst ikke ville. Han lyttede til
selviske menneskers råd i stedet for at
følge sit hjerte. Jeanne kunne kun sejre,

drage videre med sin hær til Paris, ^som

når hun havde Dauphin’ens «Ja» i ryggen.
Så svag han end var, vandt hun dog
sejr. Hans Ja, var hendes styrke, hendes
eneste betingelse til ham, hendes eneste
mulighed for at sejre. Da hun ikke havde
dette Ja mere, kunne: hun ikke slå hans,

endnu var under fjenders herredømme. —
Men Karl den VII (Daupbin’en) lyttede
til forræderiske stemmer, som kun søgte
deres eget og ikke Landets vel. Ved me-J
gen letsind og festen trak han tiden ud.
og holdt Jeanne hen. Fjender ne fik imid
lertid forstærkning fra England, og da
Jeanne endelig efter lang og utålmodig ven
ten slog til imod sin konges ordre, tabte

fjender længere.
— Hver eneste af os står hver dag over
for dette: «Hvis du vil.» Hvis du vil, liar
din himmelske konge lovet at føre striden
for dig og føre dig fra.- sejr til sejr. Vil
vi? Vil vi give ham lov til at være hær
fører i vort liv? Daglig? Ikke kun i be
gyndelsen som Daupbin’en, men altid. I
alle ting?? Det er så uendelig vigtigt for

at drive alle englændere ud af landet, og
derfor ville hun straks efter kroningen
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os at forstå, at det drejer sig her om liv
eller død, frelse eller fortabelse. Dåbens
ja skal fornyes -hver dag. Der er så, man
ge, der hviler på en helt forkert måde i
deres dåbs nåde eller i deres omvendelse.

og så vandrer i ham, venter på ham', .ven
ter at han skal løse knuderne, han skal
slå den overmægtige fjende, som hedder

De har ikke forstået, at den skal for

ver. Det haster med dit ja og husk at gen
tage det hver dag. Vid, at uden dit ja har

nyes hver dag. Er det ikke derfor, at der
er så megen nederlag i dit liv. fordi du
ikke ganske bevidst siger dit ja højt og
tydeligt og med hele dit hjerte, hver dag

bekymringer, angst, vanskeligheder. Fjen
den ruster, får forstærkning mens du tø

din frelser bundne hænder. Befri dem ved
dit glade: »Ja, Herre, jeg vil!«
K. Magelund.

Omkring valget den p september
Da jeg forleden kom hjem fra høstar

mere; nu, hvor vi skal ha,Ve valg igen,

bejde og bl. a. havde siddet på, selvbin
deren 7 timer den dag, traf jeg N.P.P.,

omtales problemet som en detaille.
— I »Flensburger Tageblatt«, . hvor

som bad om et stykke til bladet. — Om
hvad? spurgte jeg. Du kan f. eks. skrive

man er ængstelig for, at der skal kom-'
me en mere aktivistisk indstillet regering

om: Tanker på en selvbinder. Eller du

til magten, er sagen gjort til genstand,for

kan fortælle om jämtlandsturen.
Da jeg tror, at der blandt bladets læ
sere er flere, som har siddet adskil

omtale. Lad os da arbejde for, at »Flens
burger Tageblatt«’s ængstelse ikke må væ

ligt længere på selvbinderen end jeg, og
som derfor har tænkt mere der, nølede jeg
med at sige ja til det emne. Og på den
anden side er der skrevet så mange rejseartikler det sidste år i H.u.H.-bladet, så
læserne nok snart er trætte af det. De vil
altså forstå min situation. Nu kunne jeg
jo også vælge at skrive om! noget helt an
det. F. eks. om Sydslesvig! Det er længe!
siden, der har stået noget i vort blad om
SydslÆvig. Og det er heller ikke avisstof

re forgæves I Lad os gøre en indsats for,
at det bliver venner af Sydslesvig, som
bliver valgt 5. september.
Ved valget i Sydslesvig den 9. juli vi
ste Sydslesvigs danske os, at de står fast.
Nu bør de snart have en sikkerhed1 for, at
deres kamp ikke skal være ganske håb
løs. Det skal i hvert fald ikke være Dan
marks skyld, dersom de ikke får løfte om
engang at få lov at gøre brug af den »hel
lige« selvbestemmelsesret.
Axel Nielsen.
PS. Er der nogen, 'som vil med på en evt. Sydslesvigtur 29.
sept, til 1. okt.. så skriv til mig omgående.
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Glimt fra Jämflandsfuren
Södertälje og 5 nætter pa Jämt bygdens
folkhögskola. Desuden overnattede vi på
turist- og vandrehjem i Dalarne og i Gäf-

le. Alle steder sov vi godt! De møllemliggende dage blev udnyttet fuldt ud fra,
morgen til kvæld. Jeg tør nok antyde, at

Stockholm blev gennemkrydset og beset
fra alle sider. Det er en fortryllende by.

Da vi kom
sagde: Nu
di de var
der var så

til Dalarne, var der nogle, der
vil vi ikke længere! Ikke, for
trætte og udkørte, men fordi
bedårende på »Semestergården«

der ved søen.

fieri turen gik videre ad snoede bjerg
veje, gennem store skove, .over hundreder
af elve, langs snese af søer, indtil vi nå
ede målet og blev så strålende modtaget.
Turen til 'Tännforsen gennemførtes trods
regn. Men solen skinnede dejligt den føl
gende dag, da vi var ved lapkapellet i
Vålådalen og på fjeldvandring mied stav i

hånd og rygsæk på nakken. Den kaffe,
Tännforsen

Det blev en strålende tur — og deit i.
mere end een forstand. Nogle dage var
regnstrålerne så tykke og så tWte, så de
tog al udsigt fra os. De fleste dage var
det dog solskin. Og altid var humøret strå

lende, trods strabadser og regn! Ligeså
var modtagelsen strålende, hvor vi kom:
frem.. 3 nætter sov vi på Bibelinstitutet i

vi kogte deroppe i fjældhytten. den smag
te vel nok! Men lapperne så vi først om
søndagen, da vi var,på besøg på deres al
derdomshjem og i deres skole.

Mens vi stod der i solskinnet sammen
med de gamle lapper i deres farvestrålen-1
de dragter og sang «Dejlig er jorden»,
sad en af de gamle og løftede huen, og da
vi var færdig, sagde han bl. a.: »Ja, når
vi skal samles der, i paradiset, så skal der
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mange kunne De have ad gangen? — Sig
mig engang: har nogen lap nogen sinde

spurgt en dansker om. hvor mangt' penge
han har? -

Tavshed fra min sitie. pib d

fra tilhørerne !
En aften var der arrangeret svensk af
ten med musik, sang og farvefilm, samt
andagt ved komministeren (andenpræsten)
fra sognet. En anden aften holdt vi dansk
aften, og om søndagen var vi i kirke, hvor

vi horte en ualmindelig klar og god'præ-

diken af domprovsten rernman fra Lulea.
.Det var tre gode oplevelser.
Hjemturen, som gik over Østersund og
Gafle, gav os vel nok den største oplevel
se i Uppsala, hvor vi först sti den gamD
domkirke ved kongehøjene og elfer tur

Upsala. Interiør fra domkirken

ingen standsforskel være, for så er vi alle
i Ham.«
Vi kom nysgerrige for a: se disse mær
kelige små mennesker, og sti oplevede vi.
at inderst har vi samme mål.
Jeg havde jo nok hørt, at man ikke skal
spørge en lap om, hvor mange rener han
har. Nn blev jeg belært om. at man hel

ler ikke skal spørge om. hvor mange han
har haft.
Jeg: De har haft mange re
ner i deres tid? Svar: Ja -- da!
Hvotr

Vallbo Lapkapel, Otfjæilet
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måtte ned ad den smalle trappe mellem
bænkene til de afdækkede offersten, livor
man i længst forsvundne dage havde blo

tet til Odin og Thor. Et øjeblik går tan
kerne tilbage til en grum og blodig till,
og vi takker for. at gudehovet blev al-

lost af den kristne kirke. Men både her og
andet steds på turen kommer man til at

tænke den tanke: er vor kristne kirke ik
ke også ved a: blive et fortidslevn, som.
nysgerrige turister går og snuser i. Og
■ »a stanasee man midt i Unpsala dom
kirke af en buket markblomster på ærke
biskop Søderbloms gravsten. Jo. der er
endnu liv i den gamle nordiske kirke. Søderblom hører vor tid til. og andre fort-

sauter i hans spor.
Man ser meget på en sadan tur. Nogle
'.andser ved et. andre ved noget andet.
Jeg har her nævnt nogle af de ting,
som jeg vil huske, og sender en hilsen

med tak for turen til vorn værter i Sve
rige og til de Hl deltagere rundt i Dan
mark.

Axel

Nielsen.

Haslev kredseii : København (II.U.1L)
har mode på KI E K.. Si. Kannikestræde

1. septbr. kl. 20. Hr. forstander Blomgren
taler. Emne: Facade.
Velkommen alle.
P.k.v.
E mjmla A ugi istint1 s.

Elevstævnet — Dagens mand

BryllupperTilrsdag d. 11. juli viedes i Vamdrup
kirke lærerinde frk. Laura Andersen, s.
12. til hr. lærer H. Fjelddal. Korsør.
rorsdag d. 27. juli viedes frk. Else Jen
sen til hr. Vagner Nygaard Jensen 19
50 Hernip Vinderup.
Eredag d. I. augus. viedes i Tommerup
kirke frk. Anna Hasmussen V. 19-50 til hr.
lærer Anders Gjelsirup, Tommlerup høj
skole.
Lørdag d. 2(i. august vies i Vejlby kirke
frk. Anny Nielsen 1911 45 til hr. gart
ner Johannes Larsen 1948-49.
Lørdag d. 9. septbr. vies i Brobyværk
frk. Ingrid Jeppesen, Bakkegaard, tilsted
Staaby, s. 50 til hr. lærer Ploug Jørgen
sen. Hoptrup højskole.
Sølvbryllup.
23. septb. holder hr. gdr. Hermann An
dersen Krummernp 42-43 og hustru sølv
bryllup.
- H.u.H. ønsker hjertelig til lykke!
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„Budstikke- til holdet 1935—36!

Søndag 10. septbr. indbyder vi hinanden
med event, ægtefælle og børn til stævne i
Vejle. Af programmet nævnes:
Kl. 8,30:

Guds.jeneste i Johannes-kirken

(den nye kirke). Prædikant er
pastor Ingvard Hougaard. Bræm
derup (gift m. Karen Bagger).
Derefter event, tur til Jellinge
under ledelse af pas.or Mosumgaard. Vejle.
1944—45 ved elevfesten

Kl. 12,00:

Middag på KFUK.,

Borgvold

10. Vtöjle (lige overfor bane
gården). Eftermiddagen tilbrin

ges her. Lærer N. P. Pedersen

Elevshevne i Odense
den 3. septbr.

Kl. 15.30:

Velkomst, derefter laler for
stander Thorlo.
Kaffebord og fri: samvær.

Kl. 17.00:

Afslutning ved lærer Munch,

Kl. 11.30:

har modtaget vor indbydelse til

at deltage i vort frie samvær.
Kl. 18 00:

Aftensmad på KFUK. Pris for

begge måltider samt kaffe efter
middag og aften ialt 10 kr. pr.
hver voksen deltager. Om afte

og lærer Zeuthen.
Alle møderne holdes på K. F. U. K.,
KJaregade 19.

nen afslutning ved indremiss.
Therkel Pedersen. Fredericia.

Husk at tilmelde deltagelse ved tlf. 12615
eller Børnehaven, lis. Nielseusveg, Odense.
P.b.v.
Anna Dorthea Jensen.

< Unistiausfeld.
Vi minder om elevstævnet i Christians
feld søndag d. 27. august med gudstjene
ste kl. 10 i Tyrstrup kirke og så fortsættes
mødet hele dagen.

Lad os mødes mange i den gamle smuk
ke by. — Se programmet i juli-bladet.

NB.

Indmeldelse sendes snarest, senest 2.

sep.br. til Otto Mathiesen, Fredericiaga,de 18, Vejle, til hvem mian også meddeler,
om man ønsker busplads I til JeBing-turen
eller man event, kan have plads til en el.
to i en bil.
- Indkvartering kan ordnes

ved henvendelse til samme.

Velkommen til Vejle!
N. I. Knudsen, Holstebro..
Chr. Svarre, Kolding.
Sigrid Bjerglund Andersen, Horsens.

H.u.H.
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Vinterholdet 1934—35
sender halsener til alle kammeraterne.:
Hvass Petersen
Minna, MøÉke
Inge-

borg Hansen - Imtmianuel Hansen
digt. og Ernst Holm Hansen.

I Tarm søndag d. 10. septbr. Skjernkrodsons møde kl. 15. Gudstjeneste i kir
ken kl. 19,30. Begge vod forstanderen.

Ly

Vandremapper.

På Bornholm d. II. 16. septbr. Bibel-,
kursus på, »Bethesda,« ved forstanderen.
Endvidere folgende moder:

»Trekanten« 1911 -15 har indsendt kr. 5.
»Recorden« 1942

ha.r indsendt kr. 29,10.

Elevforeningien takker og kvitterer.

Kontingent.
Med dette nr. af bladet medfølger ind-

betaliggskort til kontingent for det kom'mende år. Beløbet er som sædlvanlig 5
kr. Vær venlig at sende disse snarest be

Rønne-

Ungdomsmødo torsdag don

II.

kl. 20.

Bodilsker- Fredag d. 15. kl. 19.30.

Ronne" Lørdag d. 16. septbr. gymna.si
astmøde i præstegården.

lejligt. Skulle nogen intet kort få kan dei

få et hos postvæsenet. — Kontobetegnelsen er: Haslev udvidede højskoles elev
forening, konto-nr. 7111.
Brug altid
gult indbetalingskort, aldrig den grå
an visningsblanket.

Elev s tævner.
Viborg: Søndag d. 27. ang. - N.P.P.
Odense: Søndag d. 3. septbr. Zeuthen.

1935

Vi mødes med gamle elever:

36-fest.

Vejle: Søndag d. 10. septbr.

N.P.P.

I Aarhus lørdag d. 26. august kl. 19,30.

Forstander Magelund taler i »Carmel«.

I Skive søndag d. 27. august. Møde i
missionshuset kl. 15. Gudstjeneste i kir
ken kl. 19,30. — Forstander Magelund ta
ler.
I Kolding lørdag d. 9. septbr. Forstan

deren taller i Kolding højskolekreds.

Husk elevmødet i Viborg.

i

Korrekturnissen havde spillet os et puds
i sidste nr. af bladet; mien den intelligen
te læser har nok fundet ud af sammen-,
hængen.

H.u.H.
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Kolding højskolekreds.
Lørdag d. 9. septbr. taler højskolefor
stander Mage lund, Haslev, på KUFM.
Kinne : Bibelen som kulturbærer.
Man
bedes som sædvanlig tage liojßkolesangbogen saml brød med. Alle er hjertelig'
velkommen.
F.U-v.
Tage Sanden.
Sondag den 13. august.
Morgengudstjeneste i Haslev kirke, derefter tur til Ked, fin tur. Der er skønt der
ude. dejlig strand
masser af sand, og
nar det regner, kan man søge beskyttelse i
bølgerne.
Det begyndte i solskin, gav lidt regn der
efter, men endte i solskin, som sagt fin
tur.

Tirsdag 22. august.
Cykletur til Holmlegaards glasværk, vi
dere til Næstved, derfra, mied flodbåden til
Karrebæksminde; blændende dejligt vejr.
Samme dag personaleudflugt i turistvog•nen, der på hjemvejen' opsamlede en træt
og en havarist.
Alle var såre glade for begge ture.
Vinterskolen.
Der er 105 elever indmeldt til vintersko
len. Det er en god flok, som vi er meget
taknemlige for. Her er plads til nogle
m æ n d endnu, men sig til jeres kamme
rater. at det snart er på tide at tage be
stemmelse og se at få indmeldelsen i or
den.

2. års-holdet.
Vi får et sådant også
meldt, og flere har talt
vil gerne ret snart have
disse. Antagelig læser
denne henstilling.

i år. der er 6 ind
om at komme. Vi
endelig besked fra.
de bladet og ser

Ejner Pag h Petersen

FRA
ARBEJDSDAGEN !
Artikler og Foredrag
i Udvalg
VED JOSEF BLOMGREN
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Har De ikke købt den — så gør det
Har De købt den - så brug den som gave.
Køb den nu. så er det gjort Der er kun en mindre rest tilbage!
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