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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Efter 5 års dygtigt arbejde som lærer ved vor
skole er cand; teol. H. Zeuthen fra 1. juni ud
nævnt til residerende kapellan ved Maria-kirken
i „vor kongelige residensstad København“, som
det hedder i den kongelige udnævnelse.
Vi ønsker Zeuthen og hans kone hjertelig til
lykke med denne stilling. Vi tror, at de begge
har forudsætninger for at gøre en præstegerning
på Vésterbro. Det er ikke noget let sogn; som
korshærspræst har jeg mange aftener gået på
natmission i disse gader og indbudt til midnatsrfiødc i Eliaskirkens krypt kl. 1.' (Når beværtnin
gerne lukkede, og folk ikke vidste, hvor de skulle
gå hen, kunne vi samle 1—200 mennesker til
møde)- Men det er et sogn med muligheder for
et par unge præstefolk med social forståelse —
og det har de to. Mon ikke også mange af de
gamle elever i København vil slutte op om
Zeuthens prædikestol? — og forhåbentlig finder
de sammen med deres gamle lærer og højskole

kammerat (Daisy er jo også gammel elev) ind i
et frugtbart evangeliserende eller socialt arbejde
på Vesterbro. Mange gamle elever, som ikke har
hjemme i København, finder vanskeligt ind i et
arbejde de år, de er derinde. Kordegn Kofocds
arbejde fik, så vidt jeg véd, sin første støtte af
Hoptrup-kredsen, og gamle Askovelever har et
settlement på Nørrebro, så forbilleder mangler
ikke.
Det er vigtigt at se fremad, men vi vil i denne
artikel også se tilbage og sige Zeuthen tak for de
fem års samarbejde. Vi kunne godt have forskel
ligt syn på nogle ting, men alligevel ser vi til
bage på disse år med tak. Der er adskilligt at
nævne, hans velforberedte foredrag, dansktimer
o. s. v., men især vil vi kunne huske Zeuthen
som instruktør af gode spil til elevstævnerne:
Kong Renés’ datter, Et spil om en vej, ja, selv
Faust vovede han at give sig i lag med. I den
henseende vil det blive meget vanskeligt at finde

Statens pædagogiske Studiesamling
København
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en afløser for Zeuthen. Selv fik han jo også ud
bytte af disse instruktioner; mon det ikke var i
samspillet om en vej, der til himlen går, at han
fandt Daisy!
Med tak for tiden, der gik, ønsker vi dem
begge megen lykke og velsignelse til at gøre
ordet levende for dc mange mennesker på Ve
sterbro. Daisy ønsker vi samme frimodighed som
den, hvormed hun talte i Holbæk kirke ved en
korshærsgudstjenestc sammen med en indisk
dr. phil. og undertegnede. Da tænkte vi ikke
på, at hun skulle blive præstekone, men mon
ikke linien blev lagt i de uger. Må jeg slutte
med de ord, jeg fik ved min ordination den 22.
juni 1934. „Jeg sætter vægtere på dine mure,
Jerusalem; ingen sinde dag eller nat skal de tie.
I, som minder Herren, und jer ej ro, og lad ham
ikke i ro, før han bygger Jerusalem, før han får
gjort Jerusalem til pris på jorden“. Esajas 62,
6—7.
Käti og Johs. M.

Alle gode gange tre!
Selv om vi absolut ikke er overtroiske, må vi
alligevel undre os over, at vi i løbet af fem uger
skulle komme ud for tre ulykkestilfælde. Der må
være noget om udtrykket „en ulykke kommer
sjældent alene“. At Guds gode hånd beskærme
de os alle, fylder os med undrende tak og ønsket
om at bruge det liv, vi har fået skænket
påny helt i hans tjeneste. Flere gange i de
sidste dage har jeg måttet^’tænke på Da
vids salme 107: en takkesamle efter krig og
ulykke — læs den!
Første ulykke skete som nævnt i sidste nr. i
Hamborg, hvor vor bus, skønt den kørte på
hovedvej, blev påkørt af en bil, der kom i stærk
fart fra en sidevej. Heldigvis tog kofangeren
stødet, så vi kom intet til, men vi tænker med
medfølelse på den hårdt ramte Esbjergfamilie.
Lørdag den 21. april var vi i Melby for at
tjære vort lille sommerhus; pludselig faldt lille
Rolf gennem en kælderlem ned på nogle tjære
dunke og malerredskaber på stengulvet: han fik

H.u.H.
skaftet af en malerpensel gennem armen, men
kom ellers intet til.
Og så det tredje. Sidste uge af april skulle jeg
på en møderejse i Jylland; jeg havde fået lov til
at låne pastor Bartholdys lille fordvogn, mens
han var på Sicilien. Tirsdag den 24. havde vi
ungdomsgudstjeneste i Ikast kirke med efter
følgende samvær på K.F.U.M. for ca. 60 gamle
Haslevelever. Det er vist første gang, at et
Haslevstævne er blevet budt velkommen af by
ens borgmester; men det skete, idet vor skoles
gæstfrie formand, Ole Vestergaard Poulsen, er
sognerådsformand i denne by, der er større end
en stor del af de danske købstæder. Der er 62
fabrikker i byen.
Næste dag kørte jeg min kusine, Esther Bollerup, f. Nielsen (47), og hendes lille dreng til
Videbæk, hvor jeg også besøgte Gadegaard (49
—50). Da jeg derefter kørte på den brede
hovedvej mellem Videbæk og Herning, ville en
bilist overhale mig, men kørte i stedet med stærk
fart lige ind på siden af mig, knuste ruderne i
venstre side og skubbede mig ned ad en stejl
skrænt, hvor jeg rullede rundt et par gange. Ved
et under kom jeg intet til; et ægtepar fra Her
ning, som kørte bagved, kom styrtende sammen
med de to berusede mænd fra bilen, der havde
påkørt mig: de troede, jeg var blevet dræbt på
stedet; men jeg kunne dog selv kravle ud af et
af de knuste vinduer. Først dagen efter meldte
hovedpinen sig, så jeg har alligevel fået en lille
hjerterystelse. Lidt blå, gul og grøn er jeg også
blevet 10—11 steder på kroppen, men når vi
tænker på, hvad der kunne være sket, må vi
som salmisten — — takke Herren for hans
miskundhed, for hans underværker med menne
skenes børn“.
Foi’ en sikkerheds skyld blev jeg indlagt for
at få den værste læsion (på hoften) røntgen
fotograferet, men der var intet brud; det var
kun blodudtrædninger. Alligevel vil lægerne ikke
slippe mig, før hovedpinen er helt væk, så jeg
får nogle stille dage på ryggen.

Side 3

H.u.H,
Heldigvis bliver det nyankomne sommerhold
ikke forsømt. Vi er ligeså mange lærere til de
67 elever som til 125 i vinter. Lærer Zeuthen
bliver til 1. juni, da han skal tiltræde som reside
rende kapellan ved Maria-kirken i København.
Inden den tid regner jeg med at være i fuldt

sving igen. Tak til alle, som er med til at bære
vor skole, vore medarbejdere, børnene og os i
deres forbøn; engang imellem får vi — som i
disse tilfælde — håndgribelige beviser på hvad
forbøn betyder.
Deres Käti og Johs. Magelund.

Airolo efter sneskr.det

Hvor kan det være festligt at rejse hjem til
påske, når friske lillier og krokus smiler om kap
med forårssolen ved den hjemlige havelåge. 1
år kom påsken tidligt; men der var næppe man
ge på H. u. H., der længtes efter den, fordi det
betød et brat og vemodigt farvel til en skøn
skoletid.
Derfor var det også fin strategi, at vort rej
sevante forstanderpar i god tid fik planlagt ud
flugten til Slesvig, der således kom til at virke
som balsam på afskedens sår. Vi startede i fire
store busser med strålende solskin og friske mor
gensange.
I Slesvig by blev vi indkvarteret i mange for
skellige hjem, hvor vi fik rig lejlighed til at
knytte nye venskabsbånd og rigtig sætte os ind i
vore danske venners forhold og problemer. En

dygtig, ung mand fra Jaruplund højskole viste
os omkring til de minderige steder ved Danne
virke, Gottorp slot og domkirken, og besøget
sluttede med, at nogle kammerater opførte et
påskespil på Slesvighus.
Så måtte vi skilles, og det begyndte med, at

Airolo - Her standsede lavinen
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begyndte den nye dag med andagt i bilen.
At blive budt velkommen på Wartenweilers
højskole „Herzberg“ er en oplevelse for sig; hvor
er shweizere nogle herlige mennesker at gæste,
vi forstår godt, at forstanderen for mange år
siden tabte sit hærte dernede. Da vi havde
hvilet os grundigt paa Herzberg, hvor vi også
havde den glæde at hilse på fru Magelunds far
og mor, begyndte vi på den ufoiglemmelige
biltur ned gennem det. idylliske bjergland, og
hvad vi dér mødte af storslået natur og skøn
hedsindtryk, kan ikke beskrives i en kort artikel;
det må opleves. Her kan kun nævnes enkelte
berømte steder, som vi passerede. På vejen ned
gennem Tvskland forundres man ofte over det
primitive landbrug og de mange studekøretøjer,
men i Rhindalen mellem Schwarzwald og Vogeserne skråner vinmarkerne ned mod solen, over
alt hvor jorden passer til det; andre træarter
var begyndt at springe ud. Når man har pas
seret grænsen og kører gennem Basel, glæder

Lugano - Monte S. Salvatore

hr. og fru Magelund med deres to små sønner,
Cail Gerhardt og Rollo, samt 33 elever, kørte
blev en udflugt med mange overraskelser, og
fra Slesvig med Schweiz og Italien som mål. Det
begyndelsen var ret dramatisk, da vi inde midt
i Hamborg med et vældigt brag blev påkørt af
en luksusbil fra Esbjerg. Da vor chauffør var
fuldstændig uskyldig i uheldet, og kun vognen
tog skade, fortsatte vi i en tysk bus med tysk
chauffør. Lige før den schweiziske grænse måtte
vi igen skifte bus, fordi chaufføren ikke havde
sit pas i orden: men herfra gik resten af rejsen
planmæssigt og uden uheld. Med en fhv. bom
beflyver ved rattet kravlede vi støt og sikkert
omkring på de stejle bjergveje med de skarpe
kurver og afgrunde. Den gamle flyver måtte
pænt standse sin motor, hver gang forstanderen

Far, mor og børn på Salvator
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Fra toppen af San Salvator

man sig over den orden og velstand, man ser,
og man mindes i stilhed, at Schweiz ikke har
været i krig i over 400 år. Så er vi i Luzern,
hvor man ser vor landsmand Thorvaldsens be
rømte løve, som han har tryllet frem i naturstørrelse, hugget ind i en klippevæg. Fra Luzern
ser man Pilatus og Rigibjcrgene, og køreturen
herfra langs med Vierwaldstådtersøen til St.
Gotthard er en drøm af skønhed. I Gesehenen
læsser vi bussen på banevogn og korer gennem
den 18. km lange St. Gotthard-tunnel til den
lille bjergby Airolo, som la delvis knust under
en mægtig snelavine. Det var alvorstungt at gå
oven på denne vældige sneflage i 2. sals højde
og tænke på, at her blev mange mennesker
levende begravet. Vi havde dog også en morsom
oplevelse oppe i sneen; Vejen var flere steder så
smal udgravet, at to biler knapt kunne passere,
Og pludselig holdt der ca. 25 biler i kø, fordi et

Fra. taget aj Milano domkirke

dollargrin sad og gnubbede sig i klemme mellem
snevolden og vor bus. Da vi kom løs igen, gik
det stærkt nedad mod den italienske grænse,
hvor vi i den lille schweiziske landsby Magliaso
ved Lugano slog lejr for fire dage i et dejligt
ungdomsherberg med samme elskværdige for
plejning som på Herzberg. Herfra udflugt til
bjerget San Salvatore, hvor man kører op med
tovbane og nvder udsigten over en af Europas
skonneste byer: Lugano. En dag kørte vi ind i
Italien: bjergene forsvinder lidt efter lidt og af
løses af den frugtbare Po-slettc. Her var det
forår med klima som en grundlovsdag i Dan
mark, og græsset var somme steder en halv alen

Gennemkørsel gennem skreden snelavine

langt; det var den 28. marts.
Milano er en dejlig by med flotte butikker,
men et tosset sted at handle, når en aim. som
merfrakke koster 47,000 lire; det var jo også
særlig domkirken vi skulle se. Det er et 112 m
højt vidunder af bygningskunst; der er bygget
på det i over 400 år. Udvendig er der 2200
statuer, spir og ligurer, og der er 494 trin op til
det øverste spir. Vi spiste frokost på taget og
kørte tilbage til Schweiz i tordenvejr. Hver af
ten havde vi hyggeligt samvær med en flok
unge schweizere i spisestuen; de sang for os, og
vi sang for dem og følte os som hjemme hos det
Irie og fredselskende folk. Efter at have spist
af bananer og dadler, hvad pung og samvittig
hed kunne holde til, måtte vi vinke farvel til
eventyret. Det er dejligt at feriere i udlandet og
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gå på jagt efter små souvenirs i de bugnende
butikker; men dyrt er det også, for lille Dan
mark har aldrig været skrap til at byde de andre
spidsen i det storpolitiske intrigespil, hvor også
valutakurser fastsættes. Dog er vi 37 fra bussen
sikkert enige om, at man bliver mest snydt, hvis
man altid bliver hjemme. Vi vil altid være hr.
og fru Magelund tak skyldig for deres modige
ledelse og kærlige omsorg for os alle. Det er
noget af et kunststykke at lede sådan en rejse,
når man i løbet af en halv snes dage skal handle
med fire, slags penge, medføre eget spisekammer
for 37 pers, og køre i fem forskellige biler; men
det hele blev klaret med strålende humør.
Vist kan det være farligt at køre bus i Alper
ne, når der er sne på asfalten; men vi kan nu
bevare mindet om en særdeles smuk og vellykket
udflugt med tak til Gud. Vel lod han os se farer
ne; men samtidig lærte han os som så ofte for.
at hans velsignelse fremdeles er at vinde i sam
me grad, som bønnens hvide due har travlt, og
at det stadig går an at stole strygt og fast på
hans eget ord i Matth. 19, 26: for Gud er alle
ting mulige.
Onkel Kari.
En aften, vi hyggede os sammen med nogle
schweizere, kom forstanderen pludselig på den
idé, at vi alle skulle danne en familie og gøre
vore navne schweiziske og så tiltale hinanden
med disse navne på resten af turen. De første,
der blev præsenteret var Vati og Mueti (for
standeren og fruen), og så kom turen til bør
nene: Riti, Ingli, Germanli o. s. v., men da en
af eleverne var ældre end forstanderen, kunne
han ikke så godt høre til børneflokken, hvorfor
vi kaldte ham Onkel Kari. Det er altså denne
Onkel Kari (Karl Kattenhøj), der har skrevet
ovenstående.

Bornholmsturenj
Der er nu udsendt program til dem, som har
forespurgt om deltagelse i turen til Bornholm
I.—7. august. Desuden er det sendt til tidligere

deltagere i vore ture til udlandet. I år bliver vi
altså hjemme i vort eget skønne land —• også
her er mulighederne for en rig og afvekslende
sommerferie til stede.

Skulle der være enkelte, som endnu ikke hatskrevet efter program og oplysninger, og som
gerne vil med, må det ske snarest. Prisen bliver
120 kr., da vi ikke opnåede den nedsættelse i
billetprisen, som telefonisk var lovet. Men det
er endda en billig tur for en hel uge med fuld
pension og 3 heldagens udflugter oven i købet.
Axel Nielsen.

En hilsen fra. Sydslesvig
ja, endda mange fik jeg med mig. da lærer Bo
rups og min kone og jeg efter deltagelse i højskolelærermødet på Børkop højskole på en 4dages tur atter gæstede det omstridte land. Af
..gamle“ H. u. H.ere traf vi Gertrud Petersen,
hvis hjem vi gæstede, samt en hel skare, som var
stævnet sammen til ungdomsstævne i Slesvig:
Kredssekretær frk. Bodil Dahl, sekretærerne
Grethe Bay-Hansen og Anni Nissen, lærerinde
frk. Gudrun Andersen og Hans Horro Carstens.
Desuden kender alle de senere hold rektor Lassen-Jørgcnsen fra vore besøg dernede og hans
heroppe. L.-J. er jo fast læier på skolen!
En række andre personer, som har gæstet
H. u. H., traf vi på, og forbindelser med nye
blev knyttet. Vi får nok 50—60 slesvigere på
besøg i Haslev 15.—18. juni. Dersom nogen al
jer er i nærheden af Haslev, så kom til genfor
eningsfest i Haslev 15. juni om aftenen. Det
bliver en god aften, tør vi love. Ligesom i fjor
kommer der en flok store børn her på lejrskole
i 5—6 dage sidst i maj. Eleverne fra sommeren
1950 husker de raske Slesvig-børn fra i fjor. Og
så har vi jo som sædvanlig en stor flok indkvar
teret i byen og egnen i 4 uger i sommer.
Hvordan er det på Deres egn? Har De
gjort, hvad D e kan for at skaffe et Sydslesvig
barn sommerophold her nord for grænsen i år?
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Søger De et barn — så skriv omg. til mig eller
henvend Dem til den stedlige komité.
Axel Nielsen.

Landsforeningen af højskoleelever
Lørdagen den 21. april holdt landsforeningen
repræsentantskabsmøde på Fyns forsamlingshus
i Odense.
Foreningens formand, fhv. undervisnings
minister Jørgen Jørgensen, bød velkommen og
redegjorde for foreningens virksomhed i det for
løbne år. — Han udtalte bl. a., at han anså
det for en nødvendighed, at højskolen gjordes
kendt, thi det er en kendsgerning, at kun en
ganske lille del af befolkningen véd, hvad høj
skolen er. Højskolen har lige siden Koids dage
været bange for organisation, men vi må finde
nye former. Sekretariatet er blevet en slags op
lysningscentral for højskolerne, og det har med
virket til, at mange unge er kommet på høj
skole, hvad de ellers aldrig ville være kommet.
Sekretær Halvorsen redegjorde for sekretaiatets virksomhed og oplyste, at 38 elevforeninger
med ialt 58,000 medlemmer nu er tilslutttet
landsforeningen. Til sekretariatet indløber man
ge forespørgsler daglig, navnlig efter at den lille
tryksag: „Tag på Højskole“ var blevet udsendt
i 3500 eksemplarer.
Sekretæren udtalte, at ukendskabet til høj
skolen var stort og nævnede de nye former, man
havde prøvet, for derigennem at skabe kendskab
til højskolen blandt befolkningen, bl. a. aften
højskoler på fabrikker og virksomheder -— 3
dage på højskole ■— 8 dage på højskole, som
ikke var planlagt som sekreation eller ferie, men
deltagerne skulle virkeligt møde højskolen. •—
Omtalte bl. a. aftenhøjskolen hos Fog og Mørup
i København og på Hess fabrikker i Vejle, hvor
der var mødt indtil 260 arbejdere een gang om
ugen vinteren igennem, og hvor man var gået
frem efter følgende plan: Foredrag — kaffe —
drøftelse, og hvor man havd^ behandlet emner

lige fra atomspaltning til Harald Kiddes: Aage
og Else.
Der var fra sekretariatet udleveret 500 skole
programmer, navnlig efter at der havde været
averteret i en lang række blade. Denne averte
ring havde på flere måder været en overraskelse,
idet det største antal forespørgsler kom fra bla
de, blandt hvis læsere, man slet ikke havde ven
tet at finde interesse. Således var „Alt for Da
merne“ kommet ind som en flot nr. 1 med 100
forespørgsler, medens „Hjemmet“, „Radiobla
det“, „Berlingske Tidende“ og „Hus og Hjem“
fulgte efter.
Sekretæren udtalte, at sekretariatet havde
program fra alle højskoler, uden hensyn til om
de var tilsluttet eller ej, men kunne ønske nogle
flere, da han ofte stod og manglede, når en vor
dende elev ønskede program fra en bestemt høj
skole.
Som ovenfor nævnt er 38 elevforeninger til
sluttet landsforeningen, men desværre synes det,
som om I. M.s højskoler holder sig tilbage, men
forhåbentlig kommer de efterhånden med i ar
bejdet. — Ved repræsentantmødet var mødt
repræsentanter fra Tommerup, Hoptrup, Rønde
og Den udvidede, højskole.
K. Vilh. Jørgensen.

Se her!
Som præst ved Maria kirke på Vesterbro i
København får jeg brug for en lejlighed om
kring 1. juni. Hvem kan bringe mig på sporet

af en 2%-, 3- eller 4-værelsers lejlighed, helst i
nærheden af sognet.
Heironymus Zeuthen.

Kolding højskolekreds
Møde lørdag den 20. maj kl. 20. Forstander
Møller, Tommerup, taler. Emne: Hvad er
sandhed.
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Haslevkredsen i København

Børkop

H. u. H.
har møde på K.F.U.K., St. Kannikestræde, 1.
juni kl. 20.
Lærer Aksel Nielsen taler.
Velkommen alle!
P. k. V.
Emma Augustinus.

I dagene 26.—28. april havde vi det årlige
stævne for arbejdere ved Indre Missions Ung
domsskoler. I år var vi på Børkop og havde
nogle dejlige dage med foredrag, ordskifter og
frit samvær.
Vi sender hermed vore elskelige værtsfolk en
hjertelig hilsen og kraftig tak for alt godt.

Tak!

Flytninger .

Efter at jee atter er kommet i gang med
arbejdet, vil jeg gerne sige tak for de mange
hilsener, blomster og breve, jeg har mod
taget. Det har været en glæde at mærke gamle
elever og venners kærlighed og omsorg.
Hjertelig hilsen

Johs. M.

Husk
elevstævnet lørdag d. 30. juni til søndag d.
1. juni.
Jubilæumshold er folgend
35 år 1916, 1916—17
30 - 1921, 1921—22
25 - 1926, 1926—27
20 - 1931, 1931—32
15 - 1936, 1936—37
10 - 1941, 1941—42
5 - 1946, 1946—47
Vi glæder os til at se mange gamle elever
disse dage. Se programmet i juninummeret.
Sekretær for D. K.U. pastor Gunner Møl
gård har lovet at være taler ved elevmødet.

Opfordring til vinterholdet 49—50
Kære kammerater! Har I læst om bornholmsturen
for gamle elever, som løber af stabelen først i au
gust? ellers gør det! Ville det ikke være fint, om vi
samledes en hel del fra 49— 50.
Tænk over det! Gør som vi! Skriv til Ax. Nielsen
Hilsen til jer alle.
Luscy og Carl Peter.

har stået i de sædvanlige tegn: udfarter og
hovedrengøring. Til maj vender vi altid hjem
og tager fat med det ny hold. Således også i år.
Billede og navne kommer i næste nr. af bladet.

H u s k at sende både gammel og ny adr., når
I flytter.
'■

Og ska’ vi så
se at få de sidste rester af kontingentet ind.
Indbetalingskort har alle fået.
Kontobetegnelsen er: Haslev udv. Højskoles
Elevforening. Konto-nr. 7111.
Kontingentet er 5 kr.

Bryllupper
19. april viedes i Askø kirke frk. Solvejg Mad
sen (46—48) til hr. landmand Harald Laurit
sen, Hee.
5. maj viedes i Vinderslev. kirke frk. Agnes
Eriksen (46—47) til hr. gdr. Søren Vestergaard
Jensen, „Højvang“, Skern.
, „
Og samme dag og sted frk. Martha Eriksen
(48—49) til hr. gdr. Harald Pahus, Toftegaard,
Hoppeshuse.
5. maj viedes i Østermarie kirke frk. Birgit
Pedersen (s. 49) til hr. gdr. Erhard Hansen,
Bække (v. 49—50).
12. maj viedes i Vejlby kirke frk. Margit
Lassen (s. 50 til) hr. lærer Jørgen Bay Chri
stensen, Allingåbro.
21. Maj vies i Jels kirke sygeplejerske frk,
Dora Møller til hr. .missionær Hans Møllet’, Nr.
Alslev (v. 47—48 og 50—51), .
h
H. u. EL ønsker hjertelig til lykke.
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