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ELEVBLAD FOR D EN, ;U DVI D E D E HØJSKOLE I HASLEV

JEG ELSKER DANMARK
(EN HYLDEST TIL MIT LAND OG MIT FOLK)

Mel.: Den danske sang .

Jeg elsker Danmark ved forårstide, 
når græsset grønnes på frimands jord, 
hvor bønder tromler, og lærken synger, 
mens haven fyldes af lillieflor, 
hvor bier summer i æbleblomster, 
mens bøgen klædes i lysegrønt. 
Da fyldes sindet af glade sange, 
og livet føles så ungt og skønt.

Jeg elsker Danmark i efteråret, 
når solen viser i glimt sin magt, 
når lette skyer for vinden jager, 
mens haren flygter for jægers jagt, 
hvor løvet lyser i gyldne farver, 
mens skoven skifter sin sommerdragt, 
hvor georginer og asters pranger 
i skønne farvenuancers pragt.

Jeg elsker Danmark ved sommertide, 
hvor høet dufter og rugen dræ’r, 
hvor kirs’bærgrene af frugter tynges, 
og solen kysser de røde bær, 
hvor folket ferieglade flokkes 
ved hav^og fjorde og Øresund, 
og bølgen bruser om solbrændt kroppe, 
og skyller hverdagen bort en stund.

Jeg elsker Danmark ved vintertide, 
hvor arnen luer i danske hjem, 
hvor julens kærter i barneøjne 
afspejler glansen fra Bethlehem, 
hvor sneen dækker de nøgne marker, 
og spurven nipper af juleneg, 
af den jeg lærer min Gud at takke 
for milde gaver på livets vej.

Jeg elsker Danmark ved høstens tide, 
hvor gyldne agre med løfter står, 
de fyldte aks sig for vinden bøjer, 
og falder tunge for knivens skår, 
hvor æbler rødmer ved solens stråler, 
og blommer frister en barnehånd. 
Når folket skæmter i arbejdsglæde, 
fornemmes, Danmark, din folkeånd.

Hilsen til kammerater

Jeg elsker Danmark, hvor kirkeklokker 
til samling kalder om livets ord, 
hvor menigheden i andagt samles 
om døbefonden og nadverbord, — 
hvor venner mødes i fest og glæde, 
og lunet spiller i skæmt og leg, 
hvor sangen toner, hvor frit kan tales, 
hvor smilet lyser på livets vej.

Johs. K. Graversen,

I$2 1-2 2,

Statens pædagogiske Studiesamling 
København
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Forstander Hansen-Hauge in memoriam.
Kun 51 år gammel er Rønde højskoles 

energiske og initiativrige forstander gået bort. 
I ti år havde han slidt for at bringe skolen 
på fode, få den udvidet og moderniseret, og 
så kom døden, netop da han var færdig og 
kunne se en række rolige arbejdsår i møde. 
Hansen-Hauge var et levende og interesseret 
menneske, som altid var optaget af proble
merne og kunne derfor interessere unge og 
sætte dem i gang. Han vil blive savnet ikke 

bare i Rønde, men også i danske højskole
folks kreds. Paulus’ formaning til forstandere, 
Rom. 12,8, efterlevede Hansen-Hauge.

Vi fra den udvidede højskole vil gerne ud
trykke vor deltagelse med det smertelige tab, 
vor søsterskole har lidt, og vor medfølelse 
med fru Hansen-Hauge og hendes børn, som 
saa tidligt har mistet mand og fader. Vi for
står det ikke, men Han, som har vor skæbne 
i sin hånd, forstår det. 5. Mosb. 29,29. J. M.

Landsforeningen
Som det vil være de fleste gamle elever be

kendt, blev det ved elevforeningens general
forsamling i sommer vedtaget, at vi skulle 
melde os ind i den nystartede landsforening 
af højskoleelever.

Siden da er der gået et halvt år, så det kun
ne måske være på sin plads at orientere bla
dets læsere lidt om, hvorledes sagen har ud
viklet sig siden.

f oreningen har nu nået et medlemsantal 
på ca. 50,000 gamle højskoleelever. Den ledes 
af en bestyrelse bestående af fhv. undervis
ningsminister Jørgen Jørgensen, der er for
mana, og endvidere førstelærer Hillgaard, 
Thise, højskolelærer Toftemark, Tommerup, 
redaktør Alfred Hansen, Odense, konsulent 
Birthe Mailund, København. Som repræsen
tanter for foreningen af høj- og landbrugs
skoler er valgt forstander C. P. O. Christian
sen, Frederiksborg, og højskolelærer Poul 
Engberg, Askov.

Ved et bestyrelsesmøde i København blev 
det vedtaget at oprette et sekretariat, der 
midlertidigt fik lokaler i Vartov, Farvergade 
27, og tidligere medarbejder ved kordegn 
Kofoeds skole sekretær Erik Halvorsen, blev 
ansat som sekretær.

I en skrivelse, der er sendt til de forskellige 
højskoler og de tilsluttede elevforeningers 
formænd, har sekretær Halvorsen redegjort 
nærmere for det arbejde, der fra sekretariatets 
side er gjort gennem det sidste halve år, og 
jeg skal derfor tillade mig udfra denne skri
velse og mine personlige samtaler med sekre-

af højskoleelever.
tær Halvorsen at nævne nogle af de opgaver, 
som sekretariatet i den forløbne tid har taget 
op med det formål at søge at skaffe kontakt 
mellem ungdommen navnligt fra byerne og 
den danske folkehøjskole.

1) Da det er af stor vigtighed for udbredel
sen af kendskabet til højskolen og dens arbej
de at få et godt forhold til pressen, har sekre
tariatet straks sat ind det. Det er også lykke
des over al forventning, idet pressen har bragt 
udførlige artikler om højskolernes nye frem
stød og interviews med både højskoleforstan
dere og tidligere højskoleelever.

2) For at muliggøre at unge fra byerne kan 
komme på højskole, er det nødvendigt, at or
lovsproblemet løses. I forbindelse med Ar
bejdsgiverforeningen og De samvirkende fag
forbund blev der rettet 1000 forespørgsler til 
virksomheder over hele landet, om man var 
villige til at give sit personale orlov for at 
deltage i et højskoleophold.

3) Det lykkedes at få placeret en udsendel
se om højskolen i radioen fredagen den 22. 
september. Udsendelsen havde titlen »Lær 
dem blot, hvad der er værd at elske«.

4) Højskole på selve virksomhederne. — Vi 
har forsøgt at få tilladelse til at holde høj- 
skoleaftener rundt omkring i personaleklub
berne. Efter den første orienterende aften 
kan man så melde sig til en »højskolevinter« 
på virksomheden. Disse foredrag og det kam
meratlige samvær, som kan opnås på disse 
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møder to gange om måneden, kan naturligvis 
blot betragtes som en førstehåndsorientering, 
men det kan måske vække nogen forståelse af, 
hvad højskolen er og tilskynde til et højskole
ophold.

5) Mange højskolefolk mener, at man har 
størst chance for at komme i kontakt med by
ungdommen, hvis man kender byens alvorlige 
problemer. Derfor har sekretariatet etableret 
en kontakt med Kofoeds skole, således at unge 
højskolefolk kan bo og arbejde på denne 
skole midt imellem de hjem- og subsistensløse.

6) Det er sekretariatets agt at arbejde for at 
eleverne fra København og de store provins
byers aftenhøjskoler kan komme på et 8 dages 
højskoleophold til sommer.

7) Der er etableret kontakt mellem ung
domsklubberne i København og højskolerne 
i Nordsjælland om week-end kursus i vinte
ren 1950—51. Man vil også forsøge at gennem
føre 8-dage på højskole for disse unge.

Dette er i korte træk, hvad Landsforenin
gen af højskoleelever nar arbejdet med. Som 

De jo har set af det foregaaende, er arbejdet 
af helt praktisk art, nemlig at forsøge på at 
bringe de store befolkningsgrupper, der ikke 
kender noget til folkehøjskoler, kendskab til 
denne særprægede danske ungdomsskole. — 
Jeg ser ikke rettere, end at der ligger en stor 
og betydelig opgave for tidligere højskole
elever her, og at vi, der er gået ind for tanken, 
bør slutte op om det arbejde, der ud fra høj
skolernes sekretariat gøres for byernes ung
dom. For dem, der gerne vil høre mere om 
dette interessante arbejde, er der netop en ud
mærket lejlighed inden så længe, idet sekre
tær Halvorsen har lovet at tale ved Haslev- 
kredsens møde i København torsdagen den 1. 
marts over emnet: »Højskolen og byungdom
men«. Enhver nuværende og tidligere elev fra 
Haslev udv. højskole indbydes hjerteligt, og 
vi vil håbe, at rigtig mange vil møde op og 
derved give det arbejde håndslag, som nu 
også er blevet vort

Karl Vilh. Jørgensen, 
formand for elevforeningen.

Fra højborgen.
Vi sluttede sidst med dr. Fritz Wartenwei

lers besøg. Denne dygtige mand fik ved år
hundredets begyndelse under studier her i 
Danmark kastet en brand i sit hjerte, som 
siden har giødet for højskoletanken. En dej
lig skole, Herzberg, som en del gamle elever 
kender, fik han rejst; desværre er det ikke lyk
kedes at kalde schweizisk ungdom i større tal 
til skolen. Men som foredragsholder, stævne
leder og forfatter har Wartenweiler betydet 
meget for sit fædreland. Nu var han for 3. 
eller 4. gang efter krigen på vej til Finland. 
Ånden i dette heroiske folk har betaget ham, 
og nu kæmper han for at hjælpe Finland og 
henter samtidig ny inspiration til en folkelig 
vækkergæring i sit eget folk.

I ugen fra den 28. januar—4. februar havde 
vi missionsuge med en række gode talere. Det 
kneb med pladsen i missionshuset og i kir
ken, så stor var deltagelsen. Guds ånd arbej

dede i hjerterne, og vi fik også lov til at se 
dens gerning både til fornyelse og nyt liv.

Efter missionsugen har vi haft besøg af 
soldatermissionærerne Holger Hansen og 
Faurby Hansen, som også i år fik en flok unge 
medarbejdere til dette vigtige arbejde. Fra 
vort broderland Sverige har vi haft to besøg. 
Sekretær i Sveriges kristelige lærer- og semina
ristbevægelse pastor Lundeil holdt foredrag 
om det kirkelige liv i Sverige, og forfatteren 
Brodin, Selma Lagerløffs ven og medarbejder, 
om denne sin store landsmand. I samme uge 
sang skolens sangkor nordiske sange flerstem
migt ved foreningen Nordens festaften i 
H aslev.

Fredag den 9. februar havde skolerne fælles 
koncert på jernbanehotellet. Et 40 mands or
kester under ledelse af dirigent Hammelboe 
og med Anne Brugman som solist gav os en 
uforglemmelig oplevelse af Bach, Beethoven 
og Wagners musik.
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Og så har vi haft det første friske forårstegn 
i denne vinter: en vellykket udflugt til Udby, 
Storstrømsbroen og Vordingborg slot, slutten
de med et besøg på sygehjemmet Solvang, 
hvor vi blev gæstfrit modtaget af forstander 
Nabe-Nielsen og frue. Efter en rundgang hos 
de kronisk syge, sang sangkoret, og vi fik 
kaffe.

Forberedelse til denne vinters afsluttende 
tur til Slesvig er i gang. Ca. 30 elever har øn
sket turen til Tessin og Milano gentaget. Vi 
får se !

Trods sygdom i medarbejderstaben er ar
bejdet gået godt; lærer Bærentzen er i god 
bedring efter en lungeoperation og tante An
na skal på rekreation i Gudme hos mine 
søstre,

Johs. M.

Sommerturen i 1951
for tidligere H.u.H.ere.

Der har været flere planer og forslag frem
me om, hvor vi skulle hen i år. Det bliver 
Bornholm! Der er mange, som aldrig har gæ
stet Østersøens perle. Nu er der lejlighed til 
at gøre en billig tur til denne dejlige ø, idet 
vi har fået løfte om at kunne bo på Indre 
Missions feriehjem Betesda i Snogebæk pr. 
Nexø. Lejren ligger lige ud til Østersøen, og 
der er fin badestrand lige ved lejren. Det bli
ver en billig sommerferie, idet vi selv skal 
medbringe sengetøj. Der vil blive arrangeret 
udflugter til Paradisbakkerne, Almindingen, 
Gudhjem, Helligdomsklipperne ved Rø og 
Hammeren med Hammershus samt Christi- 
ansø og iøvrigt vil der blive god tid til bad
ning og ferie.

Tiden er fastlagt til første uge i august, og 
prisen vil antagelig blive omkring 100 kr. pr. 

deltager, udflugter og alt iberegnet, når man 
selv sørger for rejsen til København.

Program vil blive tilsendt interesserede, 
når planen er fuldt udarbejdet i løbet af en 
måneds tid. Interesserede bedes henvende sig 
til undertegnede, som er rede til at give alle 
oplysninger om turen, når frankeret kuvert 
vedlægges.

Axel Nielsen, Bredgade 15, Haslev.

Haslevkredsen i København (H. u. H.)
har møde på KFUK, St. Kannikestræde 1.
marts kl. 20. Sekretær Halvorsen taler. — 
Emne: Højskolen og byungdommen. Kom 
rigtig mange og hør sekretæren for lands
foreningen for højskoleelever.

P. K. V.
Emma Augustinus.

Kolding højskolekreds
har møde lørdag den 10. marts kl. 20. — 
Forstander Jensen, Faarevejle, taler og viser 
film. Velkommen alle.

P. u. v.: Tage Sanden.

Højskolekredsen i Aarhus
har sammenkomst lørdag den 3. marts kl.
20 på KFUM., Klostergade. Pastor Bock, 
Frue kirke, kommer og giver os lidt kend
skab til »Armeniermissionen«. — Velkom
men alle 1

Bryllupper.
29. december viedes i Søndbjerg kirke frk. 

Karen Helbesgaard til hr. sekretær Poul Møl
ler, KFUM., Nyborg.

Tirsdag den 13. februar viedes i Vester 
Løve kirke frk. Signe Henriksen, 50, til hr. 
gdr. Engelbrecht Pedersen, Fuglemosegaard, 
Knudstrup pr. Løve.

H. u. H. ønsker hjertelig til lykke.

»Den gode bekendelse«, O. Lohses forlag eftf.
Dette udmærkede lille hefte foreligger atter 

i år. Udstyr og indhold er i topklasse, prisen 
i underklasse, kun 50 øre. Køb det og anvend 
det, såvel i hjemmet som ved konfirmandfe
ster. Egner sig udmærket til at ledsage ind
bydelser.

Udgivet af elevforeningen. 
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6. Tlf. 596.

H. NIELSENS BOGTRYKKERI. HASLEV


