
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Stateng
S tud 1 waling
Frederiksb tg Alla 22
U3

April

ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Gunnar Engberg in memoriam.
I påsken døde tre af vor kirkes gode 

mænd, deriblandt tidligere generalsekretær 
for KFUM, og K. i Danmark, Gunnar Eng
berg. Gunnar Engberg var en af de første, der 
fik tanken om en højskole, der skulle gøre 
fritids- og heldagsarbejdere i M. og K. nyttige 
til tjenesten. Han gik derfor ivrigt ind for 
Den udvidede højskoles opførelse og sad i de 
første år i bestyrelsen for vor skole. Vi vil 
derfor i vort blad mindes ham med tak for, 
hvad han har betydet både for dansk ungdom 
og for H. u. H. »Han bragte noget fra Vest
jylland med sig ind i KFUM.-arbejdet, noget, 
der klang af højskole. Men også på mange 
andre felter prægede han arbejdet, klans var
me begejstring, hans uomtvistelige dygtighed 
og hans aldrig svigtende trofasthed måtte 
sætte spor. Han var lige fremragende til at 
tage sig af den enkelte som til at organisere.

Gunnar Engbergs indsats har noget at sige 
til os også i dag. Han var trofast mod ung
dommens syner og formåede samtidig at ska
be en forening præget af afgørelse og åbenhed 
over for kulturelle værdier. Han ville føre 
mennesker til Kristus, men var samtidig lys
vågen for alt stort og godt herneden. Men 
først og sidst var han præget af tjenersindet. 
Det var hans lyst og trang at tjene. Derfor var 
han så myreflittig. Han ville tjene sin Herre 
og Mester i dansk ungdom. Han ville tjene 
Ham med alle sin kræfter, og han blev den 
uselviske tjener for sin Herre« (stiftsprovst 
Hee Andersen ved mindefesten i KFUM, i 
København).

Også på H. u. H. vil vi ære Gunnar Eng
bergs minde.

Johs. M.

Statens pædagcgisko Studiesamling 
København
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Afslutningen på vinteren 1950 — 51.
I beretningen fra skolen i sidste nummer 

sluttede vi med at fortælle om den såkaldte 
»kirketur«. I marts måned deltog mange af 
eleverne i tre fastegudstjenester ved pastor 
Bartholdy. Det er et stort privilegium for 
Haslevskolerne, at eleverne så ofte kan høre 
denne ypperlige prædikant.

Den 16. marts havde spejderhøjskolen af
slutningsfest, hvor formanden, generalsekre
tær Kolthoff Nielsen først talte til hele elev
flokken om sin rejse til Amerika, og senere 
overrakte de nyuddannede spejderførere de
res beviser og tegn.

Som næste afslutning kom delingsførernes 
opvisning den 19. marts. Seminarielærer Jen
sen har udført et storartet arbejde med de 20 
gymnaster; hans mål er ikke bare gymnastik, 
men også karakter- og personlighedsudvik
ling. Flere burde søge dette kursus. Gamle 
elever bedes være med til at gøre vor gymna
stiklederuddannelse for kvinder om somme
ren, for mænd om vinteren, bekendt; den er 
fuldt så god som gymnastikhøjskolernes, og
så får gymnasterne samtidig en åndelig leder
uddannelse.

På grund af påsken måtte afslutningsfesten 
lægges alt for tidligt i år, den 20. marts; men 
undervisningen fortsatte dog for de flestes 
vedkommende på Slesvigturen til den 24. 
marts og for en mindre part til den 1. april. 
Festen begyndte med altergang i kirken — 
den dybeste bekræftelse af vort åndelige fæl
lesskab. Ved festmiddagen havde vi lejlighed 
til at sige tak til pastor Bartholdy og redaktør 
Nørrelykke for deres interesse for skolen. Re
daktør Nørrelykkes undervisning i journali
stik har vundet stor interesse, og vi er ham 
meget taknemmelige for hans uegennyttige 
arbejde med at rette de mange opgaver og 
give råd og vejledning.

I foredragssalen opførtes stykket »Om tre 

dage«, som skildrede disciplenes tvivl og mis
mod i de tre dage mellem langfredag og på
skedag og deres vidunderlige oplevelse påske
morgen. Lærer Zeuthen og hans stab havde 
gjort et stort arbejde, og stykket virkede som 
en god påskeforberedelse.

Efter at sangkoret havde sunget smukke 
»sange på trapperne«, blev der ved kaffebor
det holdt mange takketaler og uddelt gaver 
både til lærere og elever (blandt andet havde 
redaktør Nørrelykke nogle bogpræmier).

En god og velsignet vinter under Guds 
gode hånd er forbi. Trods sygdom blandt læ
rere og medarbejdere og vor manglende evne 
til at gøre det endnu bedre for eleverne, hat- 
Gud alligevel givet os en velsignet tid og et 
godt fællesskab. Det er nu vor bøn, at den 
livssæd for kommende dage, der er sået i disse 
måneder, må bære frugt ud over vort land, og 
at disse 125 unge må blive brugbare til tje
nesten.

Som prikken over i’et fulgte så turen til Syd
slesvig, hvor vi havde udbytterige dage, som 
dog fik en dyb undertone ved det personlige 
møde med vore landsmænds store prøvelser 
og vanskeligheder. Hvor er de dog udholden
de og tapre ! Vi blev klar over, at vi meget 
mere må stå bag deres kamp. Som punktum 
finale fik 35 af os turen over Alperne til Lu
gano og Milano. Netop på grund af de alvor
lige oplevelser — ulykken i Hamburg, hvori 
vor chauffør dog var aldeles uden skyld, og 
synet af de vældige lavineødelæggelser i 
Airolo — blev vi knyttet sammen som en stor 
familie og fik en forunderlig rig og velsignet 
tid trods alt. Oplevelserne var så store og man
geartede, så vi mener det rigtigt, at en af del
tagerne fortæller om dem i en artikel for sig 
selv.

Og så står vi over for sommerskolen. Det 
ser ud til, at vi får en god flok at arbejde 
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med, 70 er indmeldt, og en del fle*e har fore
spurgt. Vi ville gerne have ti til — vi er jo 
blevet vant til store hold. Der er unge nok, 
der trænger til et ophold på den udvidede 
højskole, men vi kan kun nå dem gennem 
gamle elever. Vi siger som admiral Nelson: 
»England expects every man to do his duty«, 
H. u. H. venter, at enhver gammel elev gør 
sin pligt!

Hele lærerstaben bliver til sommer, så der 
vil blive arbejdet grundigt og med små klas
ser og i studiekredse, ligesom der vil blive 
lejlighed til mere personligt arbejde.

I den øvrige medarbejderstab er der heller 
ikke store ændringer. Efter at have været på 
andetårsholdet i vinter fortsætter Ramskov 
(46/47 og 50/51) som pedel sammen med 
Aage Nielsen (42/43 og 49/50), ligeså fortsæt
ter Henriette Henriksen (46) som husjomfru 
og Hanne Thygesen (50) som gymnastiklærer
inde og sekretær. Vi er taknemmelige for disse 
fire gamle elevers arbejde for skolen. Vi ven
ter tante Anna rask tilbage til 1. maj. Vor 
flinke kokkepige Ruth Larsen rejser, da hun 

tænker på bryllup med Ove Højen (47/48 og 
49/50), Ruth Hansen »Brylle« (50) og Esther 
Trelborg skal til deres hjem, vore »to glade 
små«, Birthe Mathiassen og Anne Jensen skal 
ud og uddanne sig videre, og Birgit Hansen 
kan nu efter to års forløb ikke mere undværes 
af kæresten på Fyn.

Vi skylder disse medarbejdere stor tak, 
fordi de med godt humør har taget ekstra
arbejdet op ved tante Annas sygdom. Hvor 
har der været glæde — næsten lystighed — 
over arbejdet i vinter! Vi har haft gode tilbud 
på medarbejdere til sommer, så vi håber, de 
fire, vi har antaget, maa bringe samme glæde 
og arbejdsiver med sig.

For tiden gør vi hovedrent; over 60 værel
ser skal limfarves, og der er nok at reparere 
og forbedre, men der er liv og lyst over ar
bejdet, så både skolen og haven skal nok væ
re i fin stand til sommerpigerne kommer.

Kærlige hilsener til alle.
jeres

Käti og Johs. M. og alle på skolen

P Å HøJSKOLt i andre lande
Foreningen Norden kan atter i år skaffe 

nogle unge fra Danmark på skole i Norge, 
Sverrig eller Finland. Der kan fås ret store 
statsunderstøttelser.

Hvem kan komme i betragtning ?
Det er en betingelse for at komme i be

tragtning, at man
1. er dansk statsborger,
2. har gennemgået et tre-måneders kursus 

ved en statsanerkendt dansk folkehøjskole, 
3. er velanbefalet af dennes forstander,
4. fylder 18 år senest 1. oktober 1951.

Fremgangsmåde ved ansøgning.
Ansøgeren skal besvare nedenstående 

spørgsmål i klar opstilling og med tydelig 
skrift:
1. ansøgerens navn og fulde adresse,
2. ansøgerens erhverv,
3. ansøgerens fødselsdag og -år,
4. hvilken højskole har De besøgt, og hvor

når?
5. hvilken anden skoleuddannelse har De?
6. har De ønske om at komme på nogen be

stemt højskole?
7. har De nogen særlig grund til at ville op

holde Dem ved en højskole i et andet nor
disk land?

8. Ved ansøgninger til Finland: ønsker De at 
besøge en svensk-sproget eller en finsk
sproget højskole?
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Tidligere højskoleelever skal sende ansøg
ningen med svar på ovenstående spørgsmål 
til forstanderen på den højskole, de sidst har 
besøgt.

Forstanderen videresender ansøgningen til 
»Norden«. Ansøgeren skal derfor vedlægge 
ansøgningen en frankeret kuvert adresseret 
til foreningen Norden, Malmøgade 3, Køben
havn 0. Ansøgninger fra højskoleelever kom
mer kun i betragtning, hvis de indsendes gen
nem en højskoleforstander inden 15. maj.

De, som*udtages, vil tidligst i august få 
meddelelse herom samt fornødne nærmere 
oplysninger om, hvilken højskole de skal til, 
råd vedrørende pas, rejse o. s. v.

De, som ikke kommer i betragtning, vil 
også få meddelelse.

Det er den finske, norske og svenske rigs
dag, som på forslag af foreningerne Norden i 
de tre lande har bevilget de stipendier, der 
her er tale om, for at fremme det nordiske 
kulturfællesskab.

Haslev kredsen for Sønderborg og 
omegn
indbyder til forårsfest mandag den 

30. april 1951 kl. 20,15 på KFUM., 
Løkken 12.

Forst. J. Magelund. Haslev, taler.
Sønderborg kristelige sangkor med

virker.
Efter mødet er der generalforsam

ling med følgende dagsorden:
1) Beretning 2) Regnskab 3) Valg

4) Eventuelt
Gamle Haslev-elever bedes indmel

de sig forinden hos undertegnede.
P. k. v. Prokurist Chr. Christensen, 

Tinggade 1822, Sønderborg. Tlf. 1511.
Haslevkredsen for Syd- og Sønder

jylland
afholdt bestyrelsesmøde i Lunder

skov søndag d. 4. marts.
Det bestemtes, at sommerens elev- 

stævne skulle afholdes i Hjordkær 
søndag d. 26. august.

Vi sender en kærlig hilsen til vore 
skoler i Haslev (Jobs. åb. 3,20).

A. Jensen, 
Højskolen 17-18. 

Ingrid Spidtsberg 
Husholdningsskolen 46.

Jens Ravn, 
Højskolen 17-18. 

Mar. Rasmussen.
Landbrugsskolen 22-23

Ikast 24-, april.
Ungdomsgudstjeneste i kirken kl. 20 

ved forst. Magelund. Frit samvær efter 
gudstjenesten.
Horsens søndag d. 29. april.
Kl. 17: Forst. Magelund taler ved In

dre Missionskredsens møde.
Kl. 20: Fællesmøde for KFUM og K v. 

forst. Magelund. Frit samvær med 
gamle elever.

Aalborg søndag den 30. april. Mødet afhol
des i Bethesda.

Kl. 14,30 Foredrag v. forstander Christen
sen, landbrugsskolen.

Kl. 15,30 Kaffebord — frit samvær.
Kl. 17,00 Afslutning v. lærer Møller Peter

sen, Haslev højskole.
Kl. 20,00 Aftenmøde i Nr. Sundby v. pa

stor Chr. Bærentsen, H. u. H.
Flusk indmeldelse inden 27. april til Kær

vangsallé 25, telf. 5455. Medbring sukker til 
kaffen. Velkommen alle.

P. u. v. L. P. Pedersen.

Slagelse søndag den 20. maj på K. F. U. M. 
Kl.. 14,30 Foredrag v. lærer Axel Nielsen.
Kl. 15,30 Kaffebord — frit samvær.
Kl. 16,30 Afslutning v. lærerne Borup og 

Munck.
Velkommen alle.

P. u. v. Vilh. Pedersen.

Bryllupper:
11. marts viedes i Købelev kirke frk. Emmy 

Engbirk til hr. Aksel Grud, Uglev, v. 44-45.
7. april viedes frk. Grethe Jensen, Oppel- 

strup Møllegaard, til hr. Frede Nielsen, Lun
dedal, Vejby, v. 48—49.

12. april viedes i Tersløse kirke frk. Karen 
Kamstrup Jørgensen, v. 48—49, til hr. sned
ker Helmuth Nielsen, Nygade 41, Haslev, v. 
48-49-50.

15. april viedes frk. Mete Rossen, s. 50, til 
hr. landbrugslærer Chr. Høst, Horne høj
skole.

H. u. H. ønsker hjertelig til lykke.

Gult kort tilsendt betyder: Husk at 
sende kontingent og gør det i dag.

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


