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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Elevslævne på Haslev udvidede Højskole
lørdag' den 30. juni og sondag den 1. juli 195 1

Lørdag; den 30. juni
Kl. 15,00 kaffe

- 16,00 foredrag v. lærer Ax. Nielsen
- 18,00 aftensmad
- 19,30 foredrag v. forstander Magelund
- 20,30 kaffe
- 21,45 leg på plænen, fakkeltog, tableau, 

nordisk optrin, aftensang.

Søndag' den 1. juli
Kl. 7,45 morgenmad

8,30 gudstjeneste v. pastor Bartholdy
- 10,30 korsang, foredrag v. N. P. Pedersen
- 12,00 middag

Kl. 13,30 elevforeningens generalforsamling.
Se dagsordenen andet steds i bladet 

- 15,00 kaffe
- 15,30 foredrag v. pastor G. Mølgård 

(lærer på H.u.H. 1932-42)
- 17,00 gymnastikopvisning
- 18,00 aftensmad
- 19,15 foredrag v. C. Bærentzen, derefter 

optrin
- 21,00 kaffe
- 22,00 aftensang og afslutning v. forstan

deren
- 23,00 ekstratog til København og Jylland

Alle gamle elever, evt. m. ægtefæller, er hjertelig velkomne til årets største festdage på 
vor skole. Vi har god plads, og alle får rigtige senge at sove i. Vi har to sovesale, og re
sten vil kunne sove på andre skoler. Husk tæpper og spisebestik samt 125 gr. sukker 
(i pose) og gerne lidt kaffe. Prisen for hele stævnet er 9 kr., for søndagen alene 7 kr. 
indmeldelse inden 22. juni med angivelse af tid for ankomst og afrejse, samt om^rnan øn
sker at overnatte. Bemærk ekstratoget kl. 2 3,00, der har forbindelse til nattoget 
til Fyn og Jylland.

Vi glæder os alle til et godt og udbytterigt samvær. Hjertelig velkommen!

Hilsen fra alle på skolen, 
jeres

Käti og Johs. Magelund.

Statens pædagogiske Studiesamling 
København



1- række fra oven: Else Marie Barslev, Hvidbierg, Else Marie Bjerrum, Handbjerg. Märta Bjørkgren, Finland. Inga Christensen, Herning. Elly Christensen, 
Ydby. Inger Eliasen, Færøerne. Kirsten Fiig-Petersen, Skive. Emma Fuursted, Sørvad. Karin Grandlid. Finland. Mary Gravesen. Ølgod. Anna Marie Hansen, 
Løvlund. Anna Hansen. Lisely. Agnes Hansen. Bramminge. — 2. række fra oven: Rigmor Holm, Horne. Grethe Jensen, Kølkjær. Inger S. Jensen, Skjern, 
Grethe L. Jensen. Ailingåbro. Inger Jensen. København. Karen Margrete Jensen, Løsning. Else Marie Jensen, Hørdum. Edith Snabe Jensen. Houe. Anna Jo
hansen. Vildbjerg. Kirsten Juhl. Stenderup. Karen Jørgensen, Bogense. Lise Jørgensen, Holbæk. Lis Jørgensen. Nr. Bork. — 3. række fra oven: Birthe Jørgensen. 
Engesvang. Dagny Kjærgård, Herning. Ase Knudsen, Hedensted. Helga Labus. Haslev. Ruth Larsen, Hirtshals. Tove Larsen, Helsinge. Else Larsen, Rø. Lilly 
Lauridsen. Herning, Edel Madsen. Olsker. Karen, L. Madsen, Herning. Bodil Minertsen, Vipperød. Kamma Mikkelsen, Vestervig. Katrine Møller, Over Jersdal. 
4. række fra oevn: Tove Niclasen. Færøerne. Marie Nielsen, Kokkedal. Kirsten Nilsson, København. Martha Nielsen, Kolind. Edith Nielsen, Lunderskov. 
Ester Nielsen. Vrå. Jytte Rossander Nielsen, Vissenbjerg. Bodil Nielsen, Brovst. Birgith. Olsen, Søborg. Vera Pedersen, Århus- Dora Pedersen. Skive. Gretre Høj 
Pedersen. København. Ellen Skadkjær Pedersen, Struer. — 5- række fra oven :Else Plambech, Brædstrup. Inga Rasmussen, Gedsted. Mimi Rosengård, Valby. 
Friana Samuelsen. Færøerne. Anna Kirstine Skov, Herning. Eva Skovager, Hillerød. Ellen Steffensen, Stffensen, Sønderborg. Birthe Søndergård. Ingstrup. Elna 
Sørensen. Snedsted. Dida Techow, København. Ingrid Tingleff. Lind. Ragna Vejen, Hjørring. Lisse Vestergård, Bedsted. — Følgende elever mangler: Dagny 
Hald, 0. Assets. Gertrud Storbacka, Finland.



H.u.H. Side 3

H. u: H. maj

Læreren er blevet præst, og dagligt sam
vær og samarbejde på H. U. H. er sluttet, 
et samarbejde, i hvilket vi har lært Zeuthen 
at kende som det redelige menneske og 
den gode kammerat, han nu engang er. Vi 
tænker med glæde på, hvad vi delte i ar
bejde som i fest, såvel på skolen som i vore 
hjem, hvor det hændte, at vi fik en samtale 
til ud på de små timer, når de store 
spørgsmål kom til debat. Vi håber, det 
travle liv vil unde os stunder til nu og da 
i fremtiden at mødes og dele lidt godt med 
hinanden af de forråd af forskellig art, der 
kan træffe at være til rådighed.

Inden længe holder vi på skolen en lille 
afskedsfest, hvor det egentlige farvel skal 
siges, men vi — alle medarbejdere påHuH — 
vil dog også her i vort blad give udtryk 
for vor glæde og taknemlighed for årene, 
vi delte sammen.

Og så ønsker vi jer, I kære venner, lyst 
og lykke til de kommende dages virke og 
Guds velsignelse over arbejdet i hans kirke.

N. P. P.

Pasfor M. H. Zeuthen
Ja, så er det altså sket. Søndag den 20. 

maj blev Zeuthen ordineret i Kobenhavns 
domkirke, og søndag den 3. juni blev han 
indsat i sit embede ved Maria-kirken.

Nu går vi spændt og venter på, om der 
skulle blive en lejlighed til familien Zeuthen 
et sted i nærheden af kirke og menighed. 
Det er ikke rart for nogen at være uden lej
lighed, men for en præst er det værre end 
for de fleste andre, han må jo have et sted, 
hvor folk kan træffe ham. Nå, det klarer sig 
forhåbentlig snart. Men nu h.ir sporskiftet 
altså fundet sted.

Elevforeningens 
generalforsamling

Som sædvanlig holder elevforeningen sin 
årlige generalforsamling under elevmødet den 
1. juli.

Dagsordenen vil blive folgend:
1. Indledning v. formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren aflægger regnskab.
5. Valg af bestyrelse. (Efter tur afgår 

Emma Augustinus, Anna Jensen, 
Olav Nielsen, K. Vilh. Jørgensen. 
Genvalg kan finde sted.



Side 4 H.u.H.

6. Eventuelt.
7. Afslutning.

Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, samt forslag til nye bestyrel
sesmedlemmer, kan med de pågældendes 
skriftlige bekræftelse af, at de er villige til 
at modtage valg, indsendes til bestyrelsen se
nest den 23. juni d. å.

P. b. v.
K. Vilh. Jørgensen, 
Birke allé 1, Glostrup.

Jubilæumshold
Vås var det, der stod i majnummeret 

om jubilæumshold. D. v. s., det var rigtigt 
nok for sommerholdene, men galt for vinter
holdene. Altså her er det rigtige:

35 år 1916
30 - 1921 — 1920—21
25 - 1926—1925—26
20 - 1931 — 1930—31
15 - 1936—1935—36
10 - 1941 — 1940—41

5 - 1946—1945—46
Sådan er det, tak, Ingefred, for agtpågi

venhed.
For resten er I jo velkomne fra alle år

gange. P.

Siden sidst
har vi levet en rolig og stille tilværelse på 
H.u.H., her har ikke været mange gæster, og 
store fester har vi ikke holdt, men arbejdet 
har gået sin jævne og solide gang.

Forstanderen kom hjem anden pinsedag 
og havde det nogenlunde godt. Vi håber, at 
han kan skrive i næste nr. åf- bladet, at nu 
er det helt godt.

I denne måned har vi et par udflugter i 
vente, og inden ret længe skal vi til at tænke 
på forberedelsen til elevmødet. Vi glæder os 
til at se mange gæster de to dage. Kom, 
hvis du kan.

Haslevkredsen
for sønder- og Sydjylland
afholder sit årlige elevstævne søndag den d.
26. aug. 1951 i Hjordkær. Program i Juli 
nummeret. Notér dagen.

Med hilsen, 
Udvalget.

Bryllupper
Den 19. maj viedes frk. Frida Schmidt 

48-49 til hr. fritidshjemsleder Martin Elles
gård, Ågade 128, København N.

Den 7. juli vies i Vinderslev kirke frk. 
Anne Lykke, 47-48, til hr., sem. Arne Olesen, 
Silkeborg, 47-49.

Hjertelig til lykke.

»Recorden« 42-43
Fmd. har fået navneforandring og hedder 

nu K. Hansen Lilleroed.
Adr. som sædvanlig Bra®de. Husk at sende 

meddelelser om »Recorden#® gang.

Opkrævning
Måske er den kommet før bladet, ellers 

kommer den snart. Vær venlig at betale den 
straks eller meddele mig,, hvorfor den er 
gået retur.

N. P. P.

Vi erfarer nu6
at Zeuthen har fået lejlighed, GI. Kongevej 
51 2, fra 1. juli.

Husk 
indmeldelse til ele\ mødet. Vil. du have noget 
at spise? Medtag i så fald spisebestik.

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

Torkildsens botrykkeri v/ H. Nielsen, Haslev.


