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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

TILGIVELSE
Jakob Knudsen fortæller, at han som
barn hørte moderen fortælle bibelhistorie
for ham og hans søskende-, hun fortalte
levende og friskt, så børnene uvilkårligt
levede med i fortællingerne; men et sær
ligt indtryk gjorde det på drengen, da
han en dag spurgte moderen om, hvornår
disse ting fandt sted, og hun så svarede-.
De finder sted endnu, min dreng, de sker
også hos os.
Det er et godt kendetegn på, om bibe
lens indhold kommer os ved, at vi formår
at se, at de gamle fortællinger har kød
og blod i dag: At vi ser Kain slå sin
broder ihjel, ser babelstårnet rejse sig, ser
dansen om guldkalven, ser babels under
gang, ser den fortabte søn, ser enkens skærv,
ja, og ser Jesus blive korsfæstet, ser til
givelsens lidelse også i dag.
...
for
det
jeg

det kors, Vor Herre han bar for os,
vore synder, ikke for sine,
sætter jeg i dag mellem djævlen og mig,
mener: Guds værdige pine . . .

Sådan står der i et vers af en gammel kri
stelig dagvise, det er et langfredagsvers
på en måde, netop fordi det taler om
korset i dag, Guds nåde i dag.
At tilgivelse koster lidelse er måske no
get, der ofte overses, og så er det dog
en erfaring, som ethvert menneske gør.

Har du gjort uret mod et menneske, og
du får tilgivelse, så har den anden dog
båret tilgivelsens lidelse. Har nogle foræl
dre haft sorg af et barn, men tilgivet det,
så bliver deres sorg dog tilbage, for til
givelsen er ikke smertefri. En fader kan
tilgive sin søns moder, men smerten bliver
dog tilbage, hvor ærlig end tilgivelsen han
være ment, for det koster noget at tilgive.
Alt, hvad vi hører om langfredag, mis
handlingen, korsfæstelsen, døden, er jo en
levende illustration af, at også Gud den
almægtige må hende tilgivelsens pine. Je
sus måtte på sin krop mærke, at tilgivel
sen koster dyrt. Men ser vi denne lidelse
i dag? Langfredag bliver det for os, når
vi ser, at Gud også i dag omslutter mig
med den kærlighed, der er villig til at
lide — ikke blot for vennerne, men også
for dem, der er i oprør mod Ham.
Det har forfatteren af den gamle dag
vise forstået, når han taler om i dag at
sætte korset som en bom for alt, hvad
der vil gøre mennesket ondt. For lang
fredag bliver det, hver dag vi på vor egen
måde oplever, at Gud møder os i sit ord
og sine sakramenter med sin kærlighed,
den kærlighed, der ikke er en selvfølgelig
ting, men en kærlighed, der måtte igennem
alle langfredagens lidelser dernede i Jerusa
lem. Og det er netop påskens tale, at det
hver dag bliver langfredag: Hver dag er
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vi i oprøret mod Gud på en eller anden
måde, og hver dag møder Guds kærlig
hed os for at kalde os tilbage til vor him
melske fader.
Påskedag er det, hver gang et menne
ske bliver overvældet af Guds kærlighed,
langfredag er det, hver gang mennesket
spotter hans kærlighed — og dog bliver
ved at være hans hære barn.
Amen.
C. B.

Gode tider hastigt skrider
Hastigt svandt den mørke vinter! Ingen af
os forstår, hvor tiden bliver af. Det er utro
ligt, at det nu går mod slutningen af kursus;
men det modsatte af Brorsons kendte ord:
»trange tider, langsomt skrider« gælder vel
også: »gode tider hastigt skrider.« Så må vi
have haft en ualmindelig god tid i vinter!
Vi sluttede sidst med udflugten til Stor
strømsbroen m. m. I den følgende uge havde
vi et par dage besøg af kontorchef E. Sivert
sen, som holdt 2 foredrag om den nye Is
raels stat.
Kinamissionær frk. Mosbech har talt, og
forstander Jørgen Jessen, Jaruplund Højskole,
har holdt foredrag om Sydslesvig.
Søndag den 18. februar gav U.S.A.’s kul
turattache Mr. Wyel os en god aften med
foredrag om »Det Amerika, de fleste ikke
kender«.
I menighedskundskabstimerne har dr. Brønnum fortalt om Afrika og fremført stålbånds
optagelser fra menighedslivet dér. Seminariets
nye forstander, pastor Brondbjerg har holdt
foredrag om Tidehvervsbevægelsen, pastor
Frederiksen om Københavns Kirkefond, mis
sionær Holm om herregårdsmissionen, søster
Emma om Lukasstiftelsen (med film).

H.u.H.
Desuden har pastor Lønborg-Jensen holdt
et interessant foredrag om kirkefaderen Chry
sostomos, kunstmaler Toft har talt om »Ny
brudstider i malerkunsten«, viceskoleinspektør
Kaj Hansen om arbejdet blandt drenge (med
film).
Endelig skal det nævnes, at vi trods kulden
har gennemført turen til Ringsted, Fjenneslev, Bjarnede, Sorø og Filadelfia, hvor vi
som sædvanligt blev gæstfrit modtaget, hilste
på gamle elever og fik et foredrag om sjæle
sorg af forstander pastor Keiding, som mange
af os sent vil glemme.
Siden 5. marts har vi haft pastor Bærentzen iblandt os igen, så arbejdet er gået helt
efter planen. Andetårsholdet har haft en 3
dages udflugt til København og Sverrig un
der Axel Nielsens dygtige ledelse.
Tante Anna er stadig på rekreation, kom
mer næppe tilbage før maj, men vor gode
stab har sammen med min kone klaret ar
bejdet godt. Eleverne har også været flinke
til at tage et nap med.
I disse dage forbereder vi turen til Slesvig,
hvortil de fleste elever har meldt sig. Hvis
alt går i orden, fortsætter 33 elever over Al
perne til Lugano og Milano.
Det tegner godt med sommerskolen, men
som I ved, har vi jo altid god plads, hvis
I kender nogen, I kunne unde en god som
mer i Haslev.
Joks. Magelund.

Hilsen fra 2.-årsholdet
Så gik også denne vinter på H.u.H., som vi 13
»gamle« elever længe i forvejen havde glædet
os ubeskriveligt til.
Som de to foregående 2. års hold har vi
også oplevet dette at have rig lejlighed til
at tage ny ballast om bord af såvel kund
skaber som åndelig næring. Om kort tid slår
desværre afskedens time, og vi er igen spredt
for alle vinde. Men tanken vil vende tilbage
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med tak til Gud for alt, hvad han gennem
vor lærestab har givet os at virke med i
hverdagen.

En hjertelig hilsen til alle skolens gamle
elever med ønsket om, at også I må få et
2. års kursus på H. u. H.

Fra venstre: Gertrud Petersen. Rigmor Refskov Poulsen. Agnethe Dencker Hansen. Forstanderen.
Anne Lise Mollerup. Ruth Knudsen. Dagny Hald. Jan Hansen. Ole Ramskov. Hans Møller.
Jens Sanggaard. Chr. Bisgaard. Poul Mikkelsen. Hvass Pedersen.

Elevmøder i april:
Haslevkredsen i København (H. u. H.)
har møde på K. F. U. K., St. Kannikestræde,
1. april kl. 20.
Sekretær Johnsen taler.
Emne: Er Gud kærlighed?
Velkommen alle.
p. k. v.
Emma Augustinus.
Haslevkredsen i Aarhus
har møde lørdag den 7. april. Lærer Zeuthen,
H. u. H.. taler. Velkommen alle.
P. k. v.

Ida Bruhn Lauritsen.

Kolding højskolekreds
har møde lørdag den 14. april. Lærer N. P.
Pedersen, H.u.H., taler.
Velkommen alle.
P. u. V.

Tage Sanden.

Branderup, Sønderjylland.
Elevstævne søndag den 15. april i Brande
rup præstegaard. Elever fra hele Sønderjylland
indbydes.
Kl. 15 kaffe, hvorefter lærer N. P. Peder
sen taler.

H.u.H.
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Kl. 18 medbragt mad nydes til en kop the.
Derefter frit samvær til rutebilernes
afgang kl. 20 og 20,30.
Velkommen alle.
Karen og Ingvard Hougaard.

Toftlund
mandag den 16. april »De unge hjemsaften«.
Tirsdag den 17. offentligt møde.
Lærer N. P. Pedersen taler begge aftener.
Bornholm
Søndag den 22. elevstxvne i Østerlars
Kl. 14,00 i kirken, lærer N. P. Pedersen taler.
« 15,30 i missionshuset, fælles kaffebord.
Lærer Ebbesen fortæller. General
forsamling, frii samvær.
« 17,30 afslutning ved lærer Ebbesen.
« 18,00 medbragt aftensmad spises.
« 19,30 fælles ungdomsmøde, hvor lærer
Ebbesen og N, P. Pedersen taler.

Aakirkeby
Mandag den 23. ungdomsmøde i missions
huset Bethania. Lærer N. P. Pedersen taler.
Neksø
Tirsdag den 24. ungdomsmøde i missions
huset ved lærer N. P. Pedersen.
Velkommen alle til disse møder.
P. k. v.

Mads Pihl.

Aalborg
Elevstævne søndag den 29. april. Nærmere
program i april-bladet.
Fjerritslev
Mandag den 30. april på Grand hotel kl.
20. Lærer Møller Pedersen, Haslev højskole,
taler og underholder.
Velkommen alle.
p. k. v.
Søren Sørensen.

Vil De på højskole
i Norge, Sverrig eller Finland? Se i så fald efter i
aprilnummeret, hvor oplysninger om understøttelse
er at finde. Ansøgningsfrist udløber 15. maj.

Bryllupper
Lørdag den 10. marts viedes i Næsbjerg
kirke frk Gudrun Hansen (s. 46) til hr. gdr.
Hans Th. Jessen, Blaavand.

Skærtorsdag vies i Andst kirke frk. Gerda
Jensen, »Andst«, til hr. soldaterhjemsleder
Frederik Christensen, K.F.U.M. soldaterhjem,
Skrydstrup pr. Vojens, v. 46-47.

Skærtorsdag vies i Aars kirke frk. Anna
Toldbod (s. 49) til hr. diakon A. P. Jessen,
Aalborg.
H. u. H. ønsker hjertelig til lykke.

Rettelse !
Elisabeth Simonsen meddeler, at hun ikke
har taget navneforandring, men blot har fået
ny adr., der altså er: E. S., c/o fru Sommer,
Hadsund.
Kolding Indre Missions højskolekreds
indbyder alle unge mænd og kvinder til
week-end 28. og 29. april 1951 på søndags
skolelejren »Lyngsbo«, Erritsø, pr. Fredericia.
Lørdag kl. 20,15 foredrag: Ungdommens pro
blemer i dag, forstander Magelund, H.u.H.
Søndag kl. 9,45 foredrag: Står vi overfor en
ny tid? Forstander Magelund.
Kl. 15 foredrag: Vore vanskeligheder og Guds
almagt, forstander Thorlø, Haslev højskole.
Kl. 17 aftensmad og derefter afrejse.
Medbring sovepose, toiletartikler og De
unges sangbog.
Prisen bliver ca. kr. 6. Indmeldelse snarest
og senest den 20. april til kredssekretær
Tage Sanden, Andst, med oplysning om an
komst og afgang.
Hjertelig 'velkommen !
Tage Sanden.
P. u. V.

Bornholmsturen ,
som var omtalt i sidste nr., bliver i dagene fra 1. til
7. august, og der er god plads endnu. Prisen er ca.
100 kr. pr. persona, udflugter, fuld pension og alt
iberegnet. Skriv efter nærmere oplysninger.
Axel Nielsen.

Udgivet af elevforeningen.
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