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Efter at have overværet en Barnedaab 
spurgte en lille Pige sin Far om Til
ladelse til at se det Vand, som det 
lille Barn var blevet døbt i. Faderen 
» indvilgede heri. Idet han løfter 

den lille Pige op, saa hun kan 
seVandet i Døbefonten, udbry
der Barnet dybt skuffet: »Ja,

men Far, det er jo noget lignende Vand som det, jeg 
bliver badet i derhjemme.«

Ja, Vandet i den hellige Daab er almindeligt Vand. 
Men for kristne Mennesker bliver det i Kraft af Troen til 
noget mere, nemlig dette, at med Daaben knyttes Traa- 
den oventil.

Den Tid, vi lever i, er med rette blevet kaldt for Mør
kets Tidsalder. Mange Statsmænd, Videnskabsmænd og 
Politikere gør ihærdige Forsøg paa at faa Verden ud af 
Mørket. Naar Forsøgene herpaa synes at mislykkes, er 
Forklaringen sikkert den, at man glemmer at søge ind 
til Aarsagerne til Tidens Mørke, nemlig dette, at mange 
Mennesker, ja hele Nationer, har skaaret Baandet oventil 
over ligesom Edderkoppen i Johannes Jørgensens Legende.

Julen staar igen for Døren. Alle glæder sig til Julen, 
men naar denne er overstaaet, vil mange føle sig skuffet, 
den blev ikke det, man havde ventet. Aarsagen til Skuf
felsen er den samme som den føromtalte lille Pige med 
Daabsvandet, at man mangler Troen. Det, der gør Julen 
til den velsignede Julefest for kristne Mennesker, er Troen 
paa, at med Julen kom der Lys til Jorden, der kan for
jage alt Mørket.

Maatte Julen give Verden det haardt tiltrængte Lys i 
Mørkets Tidsalder, og maatte Julen bevirke, at Baandet 
mellem os og oventil blev knyttet stærkere.

Glædelig Jul! Eders hengivne

Meta og Holger Bidstrup.



MAAL OG MIDLER I
DE DANSKE FRIE UNGDOMSSKOLER

(Et Uddrag af et Foredrag, holdt ved De frie danske Ungdoms- 
og Efterskolers Aarsmøde i Vivild 1947.)

\a de frie Ungdomsskoler er udpræget personlige Skoler, vil hver
enkelt Skole have sit Særpræg, sit Ansigt, og som Følge heraf
maa Skolernes Maal ogsaa blive forskellige, alt efter Skoleleder

nes Anlæg, Evner og Livssyn.
I al Almindelighed kan man vel sige, at Skolernes Maal baade maa 

have noget evighedsbetonet, det vil sige noget, der er gældende til alle 
Tider og noget, der maa være tidsbestemt, det vil sige mere paavirket 
af det, Tiden kræver. Som Eksempel paa det sidste skal nævnes Tidens 
Materialisme, som er Ungdommens Fjende Nr. 1.

I nogen Grad har den overhaandtagende Materialisme Skylden for de 
overfyldte Ungdomsskoler. Der er al god Grund til at girede sig over den 
store Elevtilgang, den udviste Flid og Trang til Dygtiggørelse. Men 
Bevæggrundene hertil er i mange Tilfælde udsprunget af en material
istisk Tankegang, man vil dygtiggøres for at komme frem, faa en god 
Stilling o.s.v. Under Hensyn hertil maa det derfor være Skolernes Op
gave ikke alene at gøre de unge dygtige, men man maa ogsaa lære dem, 
hvad Dygtigheden skal bruges til.

Et andet af Tidens Onder, som Skolerne maa søge at modarbejde, er 
Tidens Tempo. Ulykken er her, at Ungdommen selv finder noget beta
gende i Farten. Kun faa af dem tænker paa, at med Farten følger gerne 
Rastløshed, Splittethed og Overfladiskhed. Disse Egenskaber giver ikke 
god Jordbund for den menneskelige Karakters Udvikling. Det er nemlig 
saadan, at de hastig kommende og hastig svindende Indtryk næsten altid 
er golde, de virker som oftest spredende og splittende. Det største og 
mest værdifulde kommer altid til Mennesket under Roen og Stilheden.

Skolernes egentlige Maal kan siges paa saa mange Maader og ved for
skellige Symboler. Saaledes bruger vi paa H. U. Broen, som vort Symbol 
og til Forstaaelse heraf nogle Linier af Digteren Hostrup :

„Ungdomstiden som en Bro 
til Livets Kamp fra Barnero 
og Moderhjem os gaves.“

De frie Ungdomsskoler har ikke til Formaal at forberede til en Eks
amen, man kan derfor, saa godt man evner det, lægge Vægten paa det 
egentlige i Opdragelsen, nemlig selve Mennesket. At mange Eksamen
skolefolk ogsaa gerne vilde gøre dette, faar man Indtryk af ved at læse 
Beretningen fra Gymnasielærernes Aarsmøde, hvor man efter at have 
beklaget sig over den overhaandtagende Karakterjageriets Djævel, som 
saa mange Forældre, Elever og Lærere er betaget af, bl. a. siger: „Sam
fundet har netop Brug for de Evner, som vi fra Eksamenskolerne ikke 
kan faa Tid til at udvikle hos Eleverne, f. Eks. Skaberevne, Handlekraft 
og Evnen til at tænke selv.

Ligesom jeg delte Skolernes Maal i to, vil jeg ogsaa gøre dette, naar 
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Midlerne skal omtales. Delingen maa da blive mellem de kundskabs
givende Fag og de fortællende Fag, Forkyndelsen, om man maa kalde 
det saadan.

Ved de kundskabsgivende Fag tænker man mest paa de elementære 
Fag som Dansk og Regning. Mange Skoler har i de senere Aar med Held 
anvendt Emneopgaver baade i Tilknytningen til Undervisningen i Dansk, 
Geografi, Fysik, Historie o.s.v. Ved den Undervisningsmaade giver man 
Eleverne rig Lejlighed til at arbejde selv, og derved tvinges de ogsaa til 
at tænke selv. Det danske Militær har for nylig konstateret, at Solda
terne lærer den fornødne Soldater-Lærdom 30—40 pCt. hurtigere, naar 
Undervisningen foregaar ved Hjælp af Film i Stedet for en Lærer.

Denne Iagttagelse fra det danske Militær belærer os om, at det ikke 
er ligegyldigt, hvilke Film de unge ser ; men det er ogsaa en Understreg
ning af de Erfaringer, mange Ungdomsskolefolk har gjort, at man naar 
de bedste Resultater, naar Eleverne faar Lærdommen baade ved Hjælp 
af Øjet og Øret.

Med Hensyn til det andet Middel, Forkyndelsen, kan det Spørgsmaal 
melde sig: Skal vi anvende denne over for de helt unge? Efter min 
Mening skal Spørgsmaalet besvares med et afgjort Ja.

Alan kan sikkert sige, at De frie Ungdomsskoler i Dag er naaet læn
gere med Hensyn til Dygtiggørelsen af Ungdommen end for et Slægtled 
tilbage, men paa det menneskelige og kristelige Omraade staar vi sikkert 
ikke paa Højde med tidligere Tiders Efterskolefolk. Det er blevet til 
mere Oplysning og mindre Forkyndelse paa vore Skoler. Noget der des
værre ogsaa er Tilfældet med mange af vore Højskoler. Indenfor Høj
skolen er det glædelige sket, at en Del af vore unge Højskolefolk søger 
tilbage til det, som første Generations Højskolemænd holdt Højskole paa. 
Det vilde være frugtbringende, hvis noget lignende maatte blive Tilfæl
det indenfor De frie Ungdomsskoler.

Man taler i vore Dage om Inflation i Ordene. Det er rigtigt, Ord kan 
være billige og tomme, men det er ogsaa rigtigt, at Ordet kan være den 
store Igangsætter. Rige Oplevelser er nu engang bestemmende for, hvor
ledes det enkelte Menneskes Liv kommer til at forme sig. Ordet kan give 
de store og rige Oplevelser.

Hvis Historielæreren kan sige som Jakob Knudsen i „Lærer Urup“ : 
„Jeg vil paatage mig at gøre Børn og unge saa forelskede i Danmark 
og Danmarks Historie, saa de glemmer al anden Forelskelse, til de er 
18 Aar,“ saa har Ordet sat noget i Gang.

Jeg hører til dem, der næsten har haft lige lang Tjenestetid indenfor 
Højskolen som indenfor De frie Ungdomsskoler. Min Erfaring gaar ud 
paa, at naar Talen er om at holde Foredrag, saa er det langt mere kræ
vende at tale til de helt unge end at tale til moden Højskoleungdom. 
Men jeg vil mene, at Forkyndelsen er lige saa paakrævet i De frie Ung
domsskoler som i Højskolen. Foredragsholderen maa naturligvis til- 
læmpe sit Foredrag efter de helt unges Sjæleliv. Saaledes bør man sik
kert være noget forsigtig med at føre stærk direkte kristelig Tale. 14— 
18-Aars Ungdommen er April-Ungdom med sin Gæringstid, sin Skiften 
mellem Tro og Tillid og med en vis Sarthed overfor den alt for stærke 
direkte Tale, men derimod meget modtagelig for den indirekte Tale, 
hvorfor Personalhistorie, Myther og anden indirekte Tale er af stor 
Værdi.
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Jeg har nu nævnt noget oin Maal og Midler. Det kunde være fristende 
at tilføje endnu et Ord, nemlig Resultaterne.

En Lærergerning kan ikke saa let bedømmes, her kræves Taalmod. 
Resultaterne af ens Gerning kan synes smaa og Skuffelserne mange, 
men hvis man gør det, man skal, og gør det af Kærlighed, ja, saa naas 
der noget. Og man maa aldrig glemme, at en Lærers Gerning maa ligne 
en Landmands, nemlig at forberede Jorden, saa og luge og saa lade Gud 
give Væksten. Holger Bidstrup.

URDS KILDE OG MIMERS BRØND

I min Barndom lyttede jeg i Skolen til mærkelige Fortællinger om de 
gamle Guder, og vi talte og sang om vort Folks Bedrifter i en fjern 

Oldtid. I den Læsebog, vi brugte i de første Aar, var der mange Fortæl
linger fra den nordiske Gude- og Sagnverden. Det var Gildesmad for 
lyttende Børn. Vi længtes efter at høre mere og levede med i vort Folks 
Lyst og Nød, — dets Kampe, Sejre og Nederlag. Her var Tilværelsen 
enkel og ligetil, her var Ærlighed og Redelighed, og vi Børn elskede at 
høre derom.

Vi havde baade en Lærer og en Lærerinde, der forstod at fortælle ■— 
eller rettere — de havde den guddommelige Evne, der gør Fortællingen 
levende, og vi var med i den. Det var ikke noget, vi skulde lære, men vi 
var med i det, fordi det greb os og talte til os umiddelbart.

Nu er det 25 Aar siden, jeg havde de Oplevelser, hvor Fortællingen 
blev saa levende, at vi omsatte den i vor Leg ; men den Sagnverden, vi 
dengang lærte at kende, er lige ny og levende for mig. Naar det er Til
fældet, maa der være gemt noget dér, som kommer os ved. Det er ikke 
noget, man hører en Dag og glemmer en anden. Jeg har ofte tænkt paa, 
hvordan det kan være, det er saaledes, og er nu klar over, at de gamle 
Sagn og Myter har noget at sige os ogsaa i Dag. De har noget at sige 
Børnene, men' i endnu højere Grad noget at sige de voksne.

I Oktober Maaned var jeg til et Kursus, hvor der blev talt om de Ting, 
og jeg havde Lejlighed til at høre den Mand, der vel bedre end nogen 
anden Mand i Danmark i Dag forstaar at tolke de gamle Myter ; det er 
Folke Trier Hansen fra Abild ved Tønder. Hans Foredrag og Tanker 
har sat mig i Gang med det, jeg nu vil lade gaa videre til gamle Elever.

Myten eller Sagnet, som vi hører som Børn, maa være uden Fortolk
ning af nogen Art, og det hørte kommer da til at ligge som et Erindrings
billede — som et Spejl, der skal tages frem og pudses, for at vi ret kan 
forstaa det. Det er det, der sker med Fortolkningen, og forstaar vi den, 
har vi lært at lytte til den danske Folkeaands Tale til os i Dag, for 
Folkeaanden taler til os gennem Myter og Sagn og Folkeviser.

Myterne er dannede i vort Folks Barndoms- og Ungdomstid, derfor 
forstaar Børnene dem umiddelbart, og det, der dengang var livgivende 
Næring for Folkets Liv, er ogsaa Liv og Næring for os i Dag, og vi maa 
tage imod det.

Lad mig fortælle lidt om Myten om Livets Træ — Asken Ygdrasil !
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Ygdrasils Ask er det største og herligste af alle Træer; dets Grene 
udstrækker sig over hele Verden og naar op over Himlen. Asken har tre 
Rødder: Den ene Rod gaar til Asgaard til Gudernes Bolig, og ved Ind
gangen til den er den hellige Kilde — Urds Kilde. Den anden Rod gaar 
til Jættehjem, hvor Jætterne bor, og her ligger Mimers Brønd; en tredie 
Rod gaar til Niflhejm, Dødningehjem ; her ligger Dragen Nidhug med sin 
Yngel. — Højt i Træets Top sidder der en Ørn og ser op mod Solen og 
Lyset. Mellem Slangen Nidhug og Ørnen løber et Egern, Ratatosk, med 
Bud fra Rod til Top og tilbage igen. Fire Hjorte springer rundt i Træets 
Grene og gnaver af dets Løv ; men ved Træets Rod bor tre Norner : Urd, 
Verdan og Skuld, og de bærer Vand og Dynd fra Urds Kilde og lægger 
det op om Træets Stamme og stænker Vand paa dets Grene, saa Træet 
altid kan grønnes.

Saadan lyder ganske kort Mytens Ord, og det er den stærke Beretning, 
man hører som Barn, og man ved ikke, hvad det betyder. Men Spejlet 
maa pudses. — |lar llau gjg siulpt ]los os Spejl,

han ogsaa, det slaar aldrig fejl,
for os sig vil forklare.

Billedet af et voksende Træ er et Symbol paa hele Menneskeslægten, 
der breder sig over hele Jorden. Her er der Tale om en Vækst — en 
Udvikling. Alt levende begynder som et lille Frø, det begynder i det 
skjulte og vokser til dets Bestemmelse og Afslutning i Livet,

De tre Rødder er tre Verdener. Asgaard eller Gudehjem, hvor Aserne 
bor, det er Aandens Verden. Aand er noget skabende, det er en Kraft, 
der strømmer ind i Menneskelivet fra Gudehjem. Denne Strøm mødes i 
Træet, hvor Safterne blandes med Strømmen fra Roden, der gaar til 
Jættehjem. Det er Naturens Verden, Jætterne er de vældige Naturkræf
ter. Biiledlig talt opfatter vi dem som nogle vældige Uhyrer, der er i Be
siddelse af de stærke Naturkræfter. Nogle af de Kræfter strømmer til 
Træet, og de findes ogsaa i Menneskelivet.

Naturkræfterne vil gaa deres egne Veje, livis ikke de underlægges 
Mennesket. Et godt Bevis har vi i Atomkraften, der tages i Krigens og 
Ødelæggelsens Tjeneste.

Mennesket er en Modsætning mellem Støv og Aand, derfor vil der altid 
være Kamp i og omkring Mennesket. Saadan som Saften fra de to 
Rødder, der gaar til Gudehjem og Jættehjem, blandes i Ygdrasils Ask, 
saadan brydes Kræfterne i Mennesket i Kamp mellem Natur og Aand.

Men hvad er Aand og „aandeligt“? Ordet sættes i Forbindelse med Liv 
— Kræfter og Arbejde, i den sidste Sammensætning er det overordentlig 
misbrugt. Man taler om „Aandsarbejder“ og har den Opfattelse, at naar 
man bliver noget paa et Kontor eller ved et eller andet „Væsen", saa er 
det „Aandsarbejde“; men det er en meget forkert Opfattelse. Der er 
ikke mere „Aand“ i Arbejdet med at udfylde Skemaer paa et Kontor, 
end der er ved det Arbejde, der gøres med Jorden eller paa Værkstedet. 
Kontormanden faar ikke Skidt under Neglene, og han kan gaa med 
Mappe. Det er almindelig Opfattelse, at det er de mappebærende, der 
repræsenterer Aandslivet 1 Danmark.

Paa en Skole kan der gøres et Aandens Arbejde, men det er ikke 
med alle de praktiske Færdigheder, der skal tilegnes. Det er kun der, 
hvor Ordet lyder sandt og kærligt, saa Ordet kan skabe Daad.
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Var det saa ikke klogere at hugge Uoden til Jættehjem over og saa 
kun leve et Aandens Liv? Nej, for det vilde blive ensidigt, Kampen vilde 
standse i Menneskets Sind. Jo stærkere Jættekræfter, der er i os, des 
kraftigere Skud skyder Træet. Derfor er det uklogt hos Børn og unge 
at stække Jættekræfterne, lad blot Naturen bryde i dem, men den maa 
kæmpe mod Aandens Kraft, den Kraft vi faar fra Gudehjem.

Jakob Knudsen siger i „Lærer Urup“, at det gælder om at fortælle og 
befale. Fortællingen — det levende Ord — styrker Aandens Liv i Men
nesket. Befaling er Bud — en Lov, der maa raade i Nødvendighedens 
Verden. Forstanden er i Jættehjem, Hjertet i Gudehjem. Aanden skal 
herske, Hjernen skal tjene. — Desværre er det ikke altid saadan.

Den tredie Rod fører til Niflhejm — Dødens Hjem. Døden er med i 
det, vi lever. Vi ejer kun vor Kærlighed, Tro og Aandens Liv paa den 
Maade, at vi bestandig mister det, men vi skal vinde det igen. Det, der 
lever, har Rod i det døde, og det er nødvendigt, for at Træet kan staa. 
Vi maa have Rod i den Fortid, der døde.

Der skal være tre Rødder, for at noget kan staa. Havde Træet kun to 
Rødder, vilde det falde i Stormen. Det døde betinger, at Livet har sin 
Rejsning. Livet leves under Timelighedens Vilkaar, de tre Safter blandes 
i et Menneskeliv, og ingen af dem kan undværes.

Ørnen, der sidder i Askens Top og ser ind i Solen, og Dragen ved Træ
ets Rod er Symbol paa Spændingen mellem højt oppe og dybt nede. Ørnen 
er Begejstringen — Idealerne — noget opadstræbende mod Lyset. Dens 
Væsen faar Udtryk gennem Poesien — Skjaldenes Sang. Den virkeligt 
sande Digtning løfter Sindet op mod Lyset.

Egernet Ratatosk, der farer op og ned ad Træets Stamme, er Symbol 
paa Sladderen, og det frister Ørnen til at stige ned og se til Dragen ved 
Træets Rod. — Ørnen steg ned og gæstede Dragen i dens Slampøl. Det er 
det, der er sket med meget af vor Digtning i Dag, den er trukket ned i 
Slamkisten, hvor Erotik og lummer Seksualisme ofte er det egentlige.

Ørnen skal kaste Solens Lys og Glans over Livet, og det er galt, at vi 
har mistet den i Træets Top, for den hører med til vort sande Liv, Poe
sien skal vise Vej. Vi har lidt Skade derved, for Kærlighedssangen for
stummer, og det bliver Vinter.

Hjortene, der gnaver af Træets Grene, er Udtryk for Beskæring. Al 
sund Vækst kan ikke undvære Beskæring, det styrker Træet ; det hører 
med til Livet, at man skal møde Modgang.

Børn og unge maa ikke unddrages den Beskæring, der her er Tale om. 
Moderne Skoletanker og -former gaar ud paa at beskytte Børnene og 
gøre det materielt godt for dem, at de kommer uden for Kampen og 
Modgangen.

I flere Henseender er man bange for at stille Krav til Børn og unge, 
og det er ud fra den Betragtning, at det ikke maa blive for svært for 
dem. Men det er forkerte Synspunkter, det er netop, hvor de unge møder 
Modgang og Livets Strenghed, at der sker noget med dem. Hvorfor skal 
man altid lefle og give efter for Ladhed og Ligegyldighed?

Hjortene stækker Træets Grene, at de maa skyde nye og kraftige 
Skud. Et ungt Menneske maa billedlig talt ogsaa beskæres. Der er 
mange Vildskud, der maa fjernes, men det, der bliver tilbage,, bliver 
kraftig og sand Vækst.

Naar Asken beskæres og hæmmes i Væksten, maa den have ny Styrke 
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og Kraft fra Roden. Den faar det, ved at Nornerne bærer Vand og 
Dynd fra Urds Kilde og stænker det paa den udtørrede Stamme.

Ved en Kilde, der vælder op af Jorden, skal vi blot lægge Munden til 
og drikke, Vandet strømmer op imod os, vi skal blot tage imod det. Urds 
Kilde er det Væld, der fremmer Livets Vækst, ellers kan Træet ikke 
grønnes. Det er et Livsens Vand — et Livsens Ord. Der er Magt i det 
Ord, der skinner som en Sol i Lys og Løn, hvor Aand og Mund liar Mæle. 
Det er det levende Ord, — der dog ikke er det samme som det livlige 
Ord. Man kan godt optræde underholdende og fornøjelig, være livlig.,! 
sin Tale, uden at det har noget med det levende Ord at gøre.

Det er Nornernes Opgave at holde Træet levende ved at stænke Vand 
paa Askens Rod. Det er det levende Ord, der holder Mennesket i Live, 
uden det „udtørres“ Mennesket. Men der kan ogsaa ske en Udtørring ved, 
at Ordet ikke bliver talt, eller det bliver forkastet. Mennesket er et Red
skab for Folkeaanden, og Ordet maa gennem dem, der modtager det, 
skabe Daad, ellers er det et stendødt Ord.

Det var det, Grundtvig forstod, det var det, der var hans mageløse 
Opdagelse, at---------------

Kim Ord, som gaar i Sagn og Sang 
fra Mund til Mund i Folkevang, 
opholder Folkelivet ;
i Folkets egne gamle Ord 
kun folkelig Oplysning bor, 
af Folkeaanden givet.

Myter, Sagn og Folkeviser er Urds Kilde. Vi skal bøje os og slukke vor 
Tørst ved Kilden, lytte til Ordet, tage imod det.

„Bogen i og Munden op“, sagde Kold, og paa det Ord rejstes den dan
ske Friskole. Kan vi sige, at Højskolen og Ungdomsskolen bygger paa 
det samme?

En af Askens Rødder gaar til Jættehjem — til Mimers Brønd, det er 
Visdommens og Erfaringens Brønd. Brønden vogtes af Mimer, der er 
Visdommens Gud. Til ham kom Odin engang og bad om en Drik, men 
han fik den ikke, før han havde sat sit ene Øje i Pant; derfor er Odin 
altid enøjet. Sandheden opfattes som enøjet, og Kærligheden gør blind 
paa det ene Øje, man kan kun se Sandheden i en Sag fra en Side.

Ved at drikke af Vandet fra Mimers Brønd kan vi faa Erfaring om 
det, der hører Jætteverdenen til. Videnskab og Erfaring sænkes i den 
dybe Brønd, og vi kan drage den op, men det kræver Arbejde. Pumpe
værket, der er nødvendigt, er Bøgernes Verden. Bøgerne kan give os Op
lysning og Kundskab om det skjulte i Naturens Verden, Videnskaben 
rummes i Bøgerne. Derfor er et godt Bibliotek som en Mimers Brønd, 
der kan give os Viden og Erfaring.

Hvordan finder dansk Skoleungdom saa ind til Urds Kilde og Mimers 
Brønd, og hvor drikker de mest?

Den unge er præget af den Start, han eller hun har faaet i Hjemmet, 
og det almindeligste er jo desværre, at de fleste Forældre leder deres 
Børn til Mimers Brønd. Hvorfor gør de det?

Mange gør det vel ud fra den Betragtning, at det gælder da om, at de 
unge bliver udstyret med Kundskaber, saa de kan klare sig i Konkur
rencen. Børnene skulde jo helst naa frem til at blive en Slags „Aands
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arbejdere“, der bærer Mappe og kan faa Raad til at gaa med Flip til 
Hverdag. I den Situation bliver den unge straks opfattet som staaende 
paa et Trin højere paa den sociale Rangstige. — Ja, selv her i Holbergs 
Fædreland har vi glemt Erasmus Montanus og Broderen Jakob, der blev 
hjemme og gjorde Arbejdet, mens Storebror blev sendt til København 
for at „studere“.

Man oplever Gang paa Gang, at Forældre, der har faaet deres Livs 
største Oplevelse ved at lytte til det levende Ord i Friskolen eller Høj
skolen, ikke tør tro paa, at det samme levende Ord, Strømmen fra Urds 
Kilde, ogsaa kan hjælpe deres Børn.

Nej, Børnene terpes gennem en eller anden Eksamensskole, og naar de 
som unge skal fyldes med Drømme og Syner, gaar det hele ud paa at 
blive faglig dygtig til at fylde den Plads — eller gaa i den Baas, Sam
fundet har bestemt for den unge.

Ja, men saa kommer vi jo aldrig længere!
Alle kan blive enige om, at det staar sløjt til med Samfundsforholdene, 

det gælder alle Omraader, hvor Livet præges, og Livet leves. Tilliden er 
brudt -— Retsbegreberne forvirrede — svigtende Tro paa baade Menne
ske og Gud. Med andre Ord : Vor Kultur er i Forfald.

Og saa vil man alligevel kun lappe paa det hele, og man tror, at næste 
Gang maa det blive bedre. Resultatet?

Men Urds Kilde rinder stadig med levende Vandstrømme. Vi skal blot 
bøje os og lægge vor Mund til Livets Væld. — Her møder vi Livsordet, 
der skal sætte os i Gang, Ordet, der skaber Syner for de unge, saa de ser 
Maalet. Vi maa have Hjælp til at drømme Drømmene og se Synerne. 
Livet maa blive et Levnedsløb ikke blot en taalelig Tilværelse.

Ungdomstiden er Blomstringens Tid — Drømmenes Tid, derfor kan 
man ikke nøjes med at søge til Mimers Brønd for at faa Erfaring og faa 
udviklet Evnerne. De unge maa høre Livsordet, der skaber Syn og Daad, 
lad dem lytte i Stilhed, og

— naar Støvet lægges i sin Skabers Haand,
og alting ventes i Naturens Orden,

— ja, da bliver Livet rigt at leve.
De danske Friskoler, Ungdoms- og Højskoler maa ligge ved Urds 

Kilde, og vi maa lede de unge til det levende Væld. Røgter vi saa Op
gaven efter dens Bestemmelse?

Vi maa desværre sige, at paa mange Skoler har der været mere Brønd 
end Kilde, og man har vel ogsaa troet, at man hjalp de unge bedst ved 
at dygtiggøre dem, for naar Mennesket bliver dygtigere, maa det ogsaa 
blive bedre ! ?

Men det er jo slet ikke det, vi skal. Nej, maatte vi blot i Ydmyghed 
bøje os og selv tage mod Livsordet og, naar vi har faaet Synet og Troen, 
lede de unge, der er os betroet, til den samme Kilde, da vil vi være paa 
den rette Vej.

Da skal man se, at Klarhed bor
slet ikke i bælgmørke Ord
og stumme Tankestreger,
men i hvert sandhedskærligt Bryst,
det jævne Ord, den klare Røst, 
som Livet vederkvæger ! Aksel Nielsen.
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DET RUNDE AAR
Paa Foraarstur.

Y i var feru mand høj plus een mand lille, der en foraarsdag bevæb
nede os med blyant og skitseblok og vandrede ud i den stride blæst 
for at opsøge et eller andet motiv. Stride blæst, ja — man formelig 
laa skraat fremover for at holde ligevægten. Det var den himmerland- 

ske blæst i renkultur. — Markerne var næsten blæst tørre, græsset havde 
den graablege kulør, det s k a 1 have ved vintertid, men det laa i luften, 
at et farveskifte var nær. — Det er en god skik at have skitsebogen 
med, naar man gaar tur. Enten man faar tegnet noget eller ej, man 
bruger altid sine øjne skarpere, naar man er paa motivjagt. — Saa faar 
man øje paa en skarp skyggevirkning et sted — saa ser man en dristig 
landskabslinie et andet sted — saa bryder solen igennem og laver alter- 
tavlestraaler mellem flammende skyer — ja, bare en stump asfalteret 
vej, der forsvinder bag nogle mørke graner, kan være nok til at vække 
ens forundring.

Turen her kom til at gælde Hornuinbro. Jeg havde i en slags vision 
derhjemme set broen med aaen i forgrunden og den lille høstbrune skov 
i baggrunden, og virkeligheden svarede nogenlunde dertil. Saa sad vi 
der med handsker paa og kradsede streger ned med kuldestive fingre. — 
Bagefter var vi en tur oppe gennem den lille skov, og her var det, jeg 
fik en ide, der nær havde kostet os livet — nemlig den, at nu maatte vi 
kunne skyde genvej langs aaen over engen. Men ak, det viste sig, at i en 
krumning bag skoven delte aaen sig, og hovedstrømmen fortsatte langt 
ind efter Farsø. Men nu begyndte eventyret — nu var det egentlig først, 
der blev noget ved turen. Det uvisse i situationen skruede humøret i vej
ret, og vi sprang som gemser lien over den svuppende engbund. Det sid
ste var nu ligefrem nødvendigt — jeg prøvede engang at staa stille i et 
kriminelt øjeblik, og omgaaende blev bunden borte under mig. — Ja, det 
var spændende — hvad kunde den tur ikke ende med —• og hvor kunde 
den ende? Flere gange overvejede vi at vove et spring, men opgav det 
bestandig. Aabredden er for ustabil — den ser tillokkende solid ud, men 
er i virkeligheden blødt mudder. — Og endelig løstes spørgsmaalet paa 
den banaleste af alle rnaader, nemlig ved, at der var en bro — ganske 
vist en svimlende og gyngende liro, men dog en bro. Vi var næsten ærger
lige, men vi turde ikke overse den og fortsætte eventyret. — Men nu 
havde turen ikke andet at byde paa end det sjov, vi selv lavede — selv 
om vor fantasi, der i forvejen kredsede ad historisk-arkæologisk-viden- 
skabelige veje, selvfølgelig omgaaende skabte en hærvej af de hjulspor, 
vi fulgte ind over marken mod landevejen.

*
Vinterdag.

En vinterdag vaagner man op til et landskab, der trodser enhver be
skrivelse. Kong rimfrost har om natten gjort et fremstød med sine 
tropper og har erobret landet. Og nu gaar han i forbund med solen for 
at gøre sejren fuldstændig. Det gnistrer og funkler og lyner, saa det 
næsten gør ondt i øjnene. Grene, kviste, hønsetraad, telefonledninger, 
alt er gjort mange gange tykkere af et fint, hvidt lag, der drysser ved
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den mindste berøring. Skade, at man ikke kan komme ud og opleve det 
eventyr, skoven er ved saadan lejlighed. Jeg nøjes med at køre en tur 
langs veje og hegn, og skønt det bider i næse og ører, lykkes det mig 
at glemme, at det er koldt. — Lidt længere op paa dagen kommer der 
strid mellem de allierede — det bliver solen, der gaar af med sejren, 
og den liersker enevældigt resten af dagen.

Men solen gaar ned, og mørket falder paa — de evige stjerner staar 
deroppe og lyser ekstra forklaret i kulden. Og da er det, jeg smøger 
kraven langt op over brillestængerne, gemmer hovedet godt ned i en 
pelshue og kører ud i mørket med Ulllts som et under disse omstændig
heder meget fjernt rnaal. Paa forhaand, mens man endnu er derhjemme, 
kan turen forekomme uoverkommelig, men naar man først er derude, 
er det ikke saa galt endda, godt gemt bag tykke lag som man er. Jeg 
nynner endog veltilfreds, mens jeg lader tankerne komme og gaa. Sorg
løst ruller man af sted, stolende paa, at gangeren under én er sikker. 
Sorgløsheden er et moment i menneskesindet fra den tid, da flokken gik 
rundt i tropeklima og kun havde eet at sørge for : føden. Og det var 
ikke noget problem endda, for det var blot at bukke sig ned og samle 
den op — eller række sig og plukke den ned. — Et par gange er jeg af 
cyklen for at tænde op under næsen med en cigar. Da er det, som om 
hele universet slaar sammen om en — som om alting staar stille. De 
blinkende lys fra hjemmene rundt om paa markerne slaar illusionen 
i stykker, for ellers kunde man meget vel forestille sig, at man var alene 
paa en ellers uddød klode. Lidt civilisation skal man ogsaa igennem — 
Farsø — en stump by med brolægning og gadelygter — men det faar 
ende, og igen synger asfalten med en frosthaard tone under dækkene, 
mens mørket svøber sig om én, og stjernerne blinker.

*
Sonimerniinder.

Sidst jeg kørte paa denne vej, var det sommer. Da skulde jeg til 
stranden med en flok lørdagskaade piger — nu kun et blegt minde, der 
forekommer én saa fjernt, saa fjernt — men dengang en frodig, juli
grøn virkelighed. — Dollerup med udsigt over fjorden til Salling, Livø 
og Fur — med en stump af Mors i baggrunden og 1 klart vejr med en 
stribe Hannæsland ude i den fjerneste horisont. Sorgløse dage i det 
grønne og gule og brune og blaa — sommerens halvcirkel oplevet i en 
skala af skiftende farver. Ture gennem slugter ud over lynglandet — 
kaade pjasketure i fjorden — munter leg paa pladsen foran sommer
huset. Jeg mindes tydelig en strid opstaaet omkring adgang gennem en 
„mølle“ i et gærde — med paafølgende prompte afstraffelse af den ta
bende part — hængt blev han ved sin hals i et tov saa tykt og stift, 
at man ikke engang kunde slaa en knude paa det.

Her var det, vi ved midsommertid slæbte pinde sammen til et mægtigt 
baal, og saa sad vi om aftenen og nød den mest betagende solnedgang, 
jeg mindes at have set. Kun var det lidt svært, fordi vi samtidig skulde 
se paa baalet bag os. Et midsoinmerbaal er i sig selv en betagende op
levelse, men det er vanskeligt at koncentrere sig om flyvende hekse, 
mens solen synker i havet. — Ak ja, kære minder fra en tid, da dagen 
var lang og mild og natten lys og lun. Nu er det anderledes. Frostrøde 
øreflipper skal nok minde en paa det — men erindringen sætter frit gen-
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nem tid og rum. Erindringen er det, der danner aarets ring for os. Uden 
erindringen vilde vi leve i en evig sommer skiftevis med en evig vinter. 
Men med erindringen kan vi paa samme tid leve i det hele.

Aksel Traneberg.

Gamle piger og drenge ønskes alt godt i det nye aar. Min efterhaan- 
den noget bugtede livsvej har indtil videre ført mig til Brøderup ung
domsskole paa Sydsjælland. — Velkommen her, om jeres vej skulde
falde paa disse kanter. A. Tr.

»INGEN ÄR UTOM —«
n af vore „Slagsange“ fra i Sommer begynder saaledes: Ingen är
utom. Det er ikke nogen dybsindig Sang, kun en Humørsang egnet
til at skabe munter Stemning, naar dette ønskes og tiltrænges. JTJet 

er heller ikke min Mening at ville gøre den til mere, blot vil jeg gerne 
benytte Udtrykket som Udgangspunkt i min Hilsen til Aarsskriftets Læ
sere — specielt Sommerpigerne 1947, som foreløbig er mine eneste 
„gamle Elever“ fra H. U.

„Ingen är utom“ betyder i den Forbindelse, hvori det staar : ingen er 
udenfor. Lad mig straks pege paa min Tankes Retning : ingen er udenfor 
i det Fællesskab, som — hvadenten vi er til Sinds til at indrømme det 
eller ej — bestaar Menneskene imellem. Vi føler os blot hver for sig 
mere eller mindre bundet af det.

Familiefølelsen kan nævnes først som Eksempel paa Fællesskabs
følelse. Ser vi bort fra de smaa daglige Fortrædeligheder, er den i de 
fleste Tilfælde meget stærk og viser sig i Enighed og fælles Stræben. 
Det mærkværdige er, at man — om jeg saa maa sige — ikke selv har 
bedt om at komme ind i det Fællesskab. Det gælder i al Fald for Bør
nenes Vedkommende.

Der er Fællesskaber, som man selv vælger sig. Et saadant findes 
f. Eks. paa vore Høj- og Ungdomsskoler. Skulde man ikke synes, at 
enhver maatte føle sig bundet af et selvvalgt Fællesskab? Jeg mener jo! 
Ikke desto mindre hænder det, at nogen bryder det. Nu vil jeg ikke, til 
at rippe op i gande Historier, men enhver kan for sig selv prøve, om 
han ikke kan mindes Tilfælde, hvor een eller flere traadte uden for 
Fællesskabet. Kan man det, saa vil den Følelse, man dengang havde, 
af sig selv vende tilbage og gøre klart, hvor ubehageligt det var.

Et andet frivilligt Fællesskab er Foreningen. Her gælder det i høj 
Grad, at man maa føle sig forpligtet af Fællesskabet. Gør man ikke det, 
saa hører man ikke hjemme i Foreningen. Derfor skal man ikke jaske 
med, hvilke Foreninger man tilmelder sig. Derfor er det, man maa for
færdes og ikke nøjes med en Hovedrysten, naar man hører om unge 
Mennesker med passive Medlemskort til 20—30 Foreninger. Derfor ei
det, at Foreningerne maa være kritiske med, hvordan deres Medlems
tegning foregaar, og det har det nok skortet paa. Hovedsynspunktet har 
alt for ofte været det: at faa Penge i Kassen. Følgende sandfærdige 
Historie beviser det : For nogle Aar siden kom en bilfuld berusede unge
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Mennesker anstigende til Gymnastikopvisningen i mit Hjemsogn. De 
havde været paa Session, det skulde „fejres“, derfor tog de paa Tourne. 
„Kan vi komme ind?“ spurgte de. Svaret var: „Nej dette er en For
eningsfest“. „Jamen — kan vi saa ikke blive Medlemmer?" „Nej !“ „Er 
det da ikke en Gymnastikforening?“ „Jo!“ Jamen — saa kunde de da 
ikke forstaa, at de ikke kunde blive Medieminer. Men de maatte køre

VENSKAB

I
 Højskolesangbogen, Nr. 241, staar der en Sang af Dig

teren Molbech, Grundtvigs Ungdomsven: »Du Slægt, der 
som en Storm i Høst hen over Jorden haster«: den er en 

Opfordring til ikke at lade sig drive med af Tidens Jag og 
Tempo, men engang imellem at være stille, fordi man let fri
stes til at jage efter ganske værdiløse Ting og glemmer, at 
det bedste oftest er at finde i Stilheden:

Hør overalt i Mark og Lund 
en Bøn om Stilhed lyder, 
selv Middagssolens gyldne Mund 
i Skoven Stilhed byder; 
hør Stjernerne langs Himlens Kyst 
paa Sølverharper spille 
og bede dig med salig Røst: 
Vær stille!
O, bøj til disse Stemmers Klang, 
du travle Slægt, dit Øre!

En af de Værdier, man i denne Tid med hele dens Over
fladiskhed er ved at jaske bort, er Venskabet.

Man faar sig saa mange Venner. Man kan let faa sig for 
mange. Det kan gaa, som det gik Soldaten i H. C. Andersens 
Eventyr, han var omgivet af Venner, troede han, men da han 
havde Brug for dem, stod han alene, han var kommet til at 
bo paa et Kvistkammer, og der var for mange Trapper for 
de gamle Venner til, at de gad opsøge ham.

Venskab, virkeligt Venskab faar man kun med de faa. 
»Fred med de faa, som mig har kær!«, synger Ingemann. 
Der er et Ord af Paulus, der udtrykker noget karakterisk for 
det virkelige Venskab. Dér er man »Sandheden tro i Kærlig
hed«. Man er bundet af Kærlighed og Hengivenhed til hin
anden; men paa Grund af denne Bundethed er man fri over 
for hinanden. Man kan, som en, der lovsang Venskabet, ud
trykte det, »tænke højt« i hinandens Selskab, det vil sige, 
man kan sige alt, hvad man tænker, og saadan som man i 
Øjeblikket tænker det, ufærdigt, urørt, sikker paa, at man 
ikke vil »blive mistydet, men blot faa Hjælp til, at prøve og 
klare de gærende Tanker«. (Morten Pontoppidan.)
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Venskab er en Gave. Jeg har ikke Luthers Forklaring til 
Fadervor i Nærheden, men mon ikke han i alt det, han reg
ner under »dagligt Brød«, altsaa daglige Fornødenheder, og- 
saa regner gode Venner. I al Fald er det en Fornødenhed, 
som det er vel værd at bede om, og netop at bede om, fordi 
det er en Gave. Naar et Venskab er saa vidunderligt, kommer 
det ikke af, at jeg er saa vidunderlig, eller at min Ven er 
det, men i selve Venskabet er der noget givet, noget, der ikke 
stammer fra ham eller mig, noget, jeg skal forholde mig til 
i Ydmyghed, med Taknemlighed og Trofasthed.

Jeg har i det, jeg hidtil har skrevet, især tænkt paa For
holdet mellem to Mennesker af samme Køn. Men i ethvert 
sandt Kærlighedsforhold mellem Mand og Kvinde skal der 
ogsaa være noget af Venskabet. I Sangen »Habor kom fra 
Norges Fjelde« lader Grundtvig Habor synge: Held mig da, 
som vandt i Støvet slig en trofast Venneviv! Og Grundtvig 
synger ogsaa ud fra sine egne Erfaringer om Ungdomsven
skabet: Aldrig briste, skønt de brage, Rosenbaand fra Ung
domsdage.

Venner har noget til fælles. Der er noget, der knytter 
dem sammen. Det, der f. Eks. bandt Grundtvig til Molbech, 
og som gjorde, at deres Ungdomsvenskab ikke bristede, skønt 
det bragede stærkt nok, var den Kærlighed, de begge nærede 
til Nordens gamle Sprog og Historie. Men vi taler om, at 
Mennesker, der staar i nær Forbindelse med hinanden, »hø
rer sammen«. Det er sikkert ikke tilfældigt, at netop det Ud
tryk anvendes. Hører sammen, hører i Fællesskab. Der er 
intet, der kan binde Mennesker saadan sammen som det, at 
de hører sammen. Altsaa hører sammen Ord med Aand og 
Liv i. Valdemar Rørdam var ingen almindelig Overløber, der
for kan vi godt vedblivende faa noget ud af hans Ord. Han 
skriver i sin Bog »Taktløs Tale« en Hilsen til Askov Høj
skole i 1915. Det Aar er det 25 Aar siden, han var Elev 
(frit gengivet): Det er i Aar 25 Aar, siden jeg var paa Askov, 
det er ogsaa 25 Aar, siden jeg blev Student. Mine Studenter
kammerater har jeg for de flestes Vedkommende ingen Trang 
til at mødes med igen. Det er noget helt andet med Askov- 
kammeraterne. De fleste af dem har jeg været skilt fra i de 
25 Aar, og alligevel — naar jeg tager det gamle Elevbillede 
frem, føler jeg Samhørighed med de Mennesker og har Trang 
til at mødes med dem igen.
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Spørger man, hvorfor der er denne Forskel for Rørdam 
mellem Universitetskammeraterne og A skovkammeraterne, maa 
Svaret blive: Med de sidste havde Rørdam hørt sammen, og 
intet forbinder Mennesker som det — og gælder det ret til
fældige Kammerater, gælder det selvfølgelig i langt højere 
Grad Venner.

Er der Tale om det særlige Venskab eller Kærligheds
forhold mellem Mand og Kvinde, har det ogsaa dér sin Gyl
dighed. Intet binder Mand og Kvinde, som elsker hinanden, 
sammen, som det at de hører sammen. Man skal ikke være 
ligeglad med, om man har aandeligt Fællesskab med hinanden 
eller ej. I Grundtvigs Bryllupssalme staar der ikke blot: »Hvert 
Ægtepar, som med Kærlighed«, men der staar: Hvert Ægte
par, som med Kærlighed i Jesu Navn holder Bryllupsgilde. 
I Jesu Navn, det er Udtryk for, at det er to Mennesker, der 
hører sammen.

Morten Pontoppidan har i sin Bog: »Taler til Ungdom
men« skrevet et Stykke, han kalder »Venskabsdyrkelse«. Jeg 
slutter mine Betragtninger over Venskabet med nogle Linier 
derfra :

»Det at faa en Ven er det samme som at faa sit Hjerte 
gjort dobbelt saa stort. Nu har man, foruden sin egen, tillige 
Vennens Fryd og Smerte at fyldes af. Ja, ogsaa hans Smerte, 
ogsaa hans Sorg, hans Byrde, hans Synd og Brøde, alt kom
mer til at hvile med paa mig. Men alligevel — hvem vil fo
retrække at sidde som en Rørdrum i Ørkenen, som den enlige 
Spurv paa Taget? Hvor er den Sjæl, som ikke trænger til 
en Ven?

Saa vær da nænsom over det Venskab, som engang er 
opstaaet. Tænk ikke: Jeg kan jo altid faa nye Venner! Nej, 
hold fast paa den, du har. Og kan du ikke komme af Sted 
med at falde din Ven om Halsen og kysse ham (refereret til 
noget, Pontoppidan har skrevet tidligere i Stykket), saa ræk 
ham paa jævnt Dansk din Haand og sig: Hvordan det gaar, 
— du skal beholde en tryg Bolig i mit Hjerte, saa længe 
vi begge er i Live!« Jørgen jensen.

*
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EN VINTER PAA HJÆLPEARBEJDE
I POLEN

I sidste Aars Elevskrift fortalte jeg om Begyndelsen, Rejsen til Polen 
og de første Indtryk. Denne Gang vil jeg gerne fortælle jer lidt om 
selve Arbejdet dernede.

Først en Forklaring af, hvad Fredsvenners Hjælpearbejde bestaar i. 
Under Besættelsen var der en Del Mennesker, der 1 Stilhed sluttede sig 
sammen for at forberede en praktisk Indsats af danske Fredsvenner i 
Efterkrigstiden. — Ingen kunde vide, hvordan Forholdene vilde blive 
efter Krigens Afslutning. Men det var allerede den Gang klart, at baade 
den moralske og den materielle Nød rundt i Europa ved Krigens Ophør 
vilde være saadan, at Danmark, der indtil det Tidspunkt i det hele var 
blevet skannet mere end de fleste Lande, maatte gøre sit for at være 
med i den mellemfolkelige Hjælp. Mange meldte sig til Arbejdet, og 
efter Befrielsen, da F. H.s Eksistens og Formaal blev offentlig kendt, 
meldte der sig flere Hundrede interesserede. Gennem Deltagelse i Studie
kredse og Kursus forberedte de forskellige sig til at tage et Arbejde op.

Eftersommeren 1945 rejste første Hold, 20 Sygeplejersker, til Nord
norge, og snart fulgte flere Hold, Kvinder og Mænd, der tog fat paa 
alt foreliggende Arbejde i Finmarken. — Senere fik F. H. ogsaa Lov at 
være med i Holland, Finland, Østrig, Frankrig, Polen og Tyskland.

Nu til Polen. Som nævnt før, var vi syv unge Mennesker, der skulde 
hjælpes ad at starte en Bespisningsstation i Ostrolenka, en By, hvor der 
før Krigen var 15.000 Indbyggere, nu kun 7—8000 Indb. i Forvejen 
havde F. H. en Station i det sydlige Polen, hvor der var en dansk Læge
station foruden Suppestationen.

Varerne, vi skulde koge Suppe af, havde vi med fra Danmark. Vi 
mærkede hurtigt, at Børnene var glade for den danske Suppe, der med 
sine ca. 400 Kali. pr. Vi Liter var tænkt som et Tilskud til den daglige 
Kost. Allermest trofaste Aftagere var Byens gamle Mennesker. — I 
Polen findes ikke Alderdomsunderstøttelse, og mange af de gamle havde 
unstet alt under Krigen.

Foruden Suppeuddelingen havde vore to Sygeplejersker fuldt op at 
gøre med Behandling af lettere Sygdomstilfælde,. Saarbehandling m. m. 
Folk kom langvejs fra, gaaende eller kørende. Der var alt for mange 
Mennesker, der ikke havde Raad til at søge Læge, saa det var ikke 
Smaating, Sygeplejerskerne maatte klare.

Naar der dagligt var uddelt 2000 Portioner Suppe i Byen, kom Resten 
af Suppen i Mælkejunger og blev kørt ud til Skolerne i Landsbyerne. 
Nøden var stor i Byen ; men endnu større herude paa Landet. — I en 
saadan Landsby, hvor der havde været Frontomraade i flere Maaneder, 
var alle Gaarde og Huse skudt i Grus eller brændt op. Redskaber og 
Dyr taget af Fjenden.

Efterhaanden som disse Mennesker kom tilbage til deres Boplads, 
byggede de midlertidigt Opholdsrum — en Stue, hvor Væggene er af 
Græs eller Lyngtorv. — Andre har gravet sig en Jordhule og indrettet 
sig der med hele Familien. Hændte det, at vi kom til Byen uden for 
Skoletid, var det blot at lade Bilhornet lyde, saa kom de Ikke altid lige
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Eva Haugaard.

rene Børn løbende, medbringende de mest forskellige Kar til at liave 
Suppe i, der er alt: Kaffekander, Blomstervaser, Gryder og Konserves- 
daaser.

Behovet for Tøj og Fodtøj er overvældende i Polen. Børnene gaar 
barbenede, og ofte har de under deres tynde Kjole eller Frakke ikke 
en Stump Undertøj. Sjældent er det ikke, at Familiens Børn maa skif
tes til at komme ud, fordi der kun er Tøj til nogle af Børnene. Vi havde 
den Glæde at modtage en Del Tøj fra Sverige til Uddeling. Og mi er 
det blevet ordnet saadan, at der paa Stationen er en Systue med 
Trædesymaskiner, hvor de polske Mødre kommer og syr Tøjet om til 
Børnene. Ligesaa er der oprettet Skomagerværksted, hvor Fodtøjet re
pareres. Gennem disse Arbejder liaaber vi, at det skal lykkes at faa 
Befolkningen draget med i dette, saa det kan blive en Hjælp til Selv
hjælp.

Gennem Husbesøg søgte vi at finde de Hjem, der trængte mest til 
Tøjet. De allerfleste Hjem bestod af en Stue, der var Køkken, Soverum 
og Opholdsstue. Mange Steder sad Børnene i Sengen, da de ikke havde 
Tøj til at være oppe. Paa saadanne Børn kunde vi ikke komme til at 
prøve forskellige Størrelser Tøj. Det, de først fik paa, knugede de ind 
til sig i Angst for, at vi skulde tage det igen. Stor Glæde var der paa 
begge Sider, naar saadanne Børn blev klædt i godt varmt Tøj.

Til Uddeling i Skolerne kom der gode Pakker fra Danmark — Skrive
boger, Blyanter, Penneskafter m. m. indsamlet og sendt af danske Skole-
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børn, En fiel Legetøj kunde vi også a uddele, der var stor Begejstring ög 
Glæde for selv den mindste Ting. Ikke mindst Børnene paa Hospitalet, 
et saadant fandtes i Ostrolenka, var lykkelige for at faa Lejetøj i Hæn
derne. Der kunde fortælles længe om vore Oplevelser i Polen; men jeg 
haaber, at I gennem dette har faaet et Indtryk af, at der trænges til 
Hjælp baade paa den ene og den anden Maade i de krigsramte Lande. 
Og vi kan være med alle ved at støtte Indsamlinger og lignende.

De bedste Hilsener. Eva Haugaard.

ER KRITIKKEN AF UNGDOMMEN
BERETTIGET?

ra Tid til anden fremkommer der heftige Diskussioner
og Skriverier om Ungdommen og dens øjeblikkelige

JL Stade samt om de Muligheder, som denne Ungdom har 
i Fremtiden. Ja, — kort sagt — alt det, som enhver kender 
fra Aviser, Tidsskrifter, Bøger o. lign.

Af og til giver Diskussionerne Udtryk for et Forsvar for 
Ungdommen, men ofte bliver det ogsaa til, at man kun sab
ler Ungdommen ned. Derfor er saa meget af den Diskussion, 
der fremkommer, saa afgjort gold — negativ. Det er jo nem
lig ikke nok, som saa mange gør, kun at pege paa de Skæv
heder, der findes, hvis man ikke samtidig fremkommer med 
positive Forslag til Veje, det fører fremad og opad. Man kan 
blot se paa den megen Kritik af de »kulørte Hefter«, en Kri
tik, som har været fremme i en Aarrække, uden at man i 
Dag er naaet videre — maaske tværtimod. Der findes jo stadig 
et forfærdende Antal af alle disse daarlige Blade og Bøger, 
som desværre bliver læst i alt for høj Grad. Ganske vist er 
der af og til fremkommet Blade, som skulde modvirke dette, 
men det synes ikke at have hjulpet.

Ja, saadan kan der nævnes flere Eksempler paa, at man 
udmærket kan finde Fejlene og Manglerne ved Ungdommen, 
men dermed er Sagen jo ikke klaret.

Meget af det, der siges om Ungdommen af i Dag, er dog 
grebet ud i Luften. At mange unge i Aarene efter Krigen 
har svært ved at finde sig til Rette, er rigtigt, men det er 
ikke rigtigt, at Ungdommen er slap og ligegyldig — ikke i 
al Almindelighed, og det maa heller ikke være rigtigt. Det 
kan tit svide og ogsaa harme at høre disse Anklager mod 
Ungdommen. Men hvad kan vi gøre? —
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Jo, vi kan hver især ude i Sognene, blandt Kammerater 
og Medmennesker medvirke til, at disse Røster forstummer 
eller dog bliver uberettigede, og det kan vi gøre ved selv at 
leve som Eksempel og derved paavirke andre unge til at leve 
som vaagen dansk Ungdom, der er sig sit Ansvar bevidst 
overfor Nutiden og ikke mindst overfor Fremtiden.

Alle I, som har haft et Ophold paa Ungdomsskole, Høj
skole el. lign., har en vis Forpligtelse til gennem det daglige 
Virke og Levevis at være med at opbygge et Samfund, der 
kan vise sig levedygtigt og sundt. Gennem Skoleopholdet 
skulde I gerne have modtaget saa mange nye Impulser, at I 
kan gaa ud i Kredsene overalt og hjælpe Kammerater til at 
leve et godt og værdigt Ungdomsliv og derved vise, hver paa 
sin Plads i Samfundet, at Danmark har en Ungdom, der vil 
og kan paatage sig de Opgaver og det Ansvar, der lægges 
paa dens Skuldre.

Hermed Ønsket om en rigtig glædelig Jul til alle gamle 
Elever. Else Nielsen.

NORGESTUREN

Der var to Elevpiger, (1er skulde gengive Norgesturen for jer her i 
Aarsskriftet, men vi har ikke hørt fra dem. Enten maa de ikke ha’ 
syntes godt om Turen — eller ogsaa saa godt, at de mener, den er 

ubeskrivelig. Hvad mere er, nu er jeg blevet sat til at skrive, og jeg 
maa saa prøve at gøre det efter Evne.

Kan I rigtig huske, hvor søvnige og trætte 1 var Mandag Morgen Kl. 4, 
da Hanen gol over Hanbro By, eller mere prosaisk sagt, da samtlige 
Vækkeure kimede, og 172 elevinødetrætte Piger og Drenge purrede ud. 
— Øllebrød fik vi da, og saa H. U. Farvel, nu ud paa Livet.

„Hvalpsundpeter“ ligefrem slog „Krøller paa Halen i Morgenglæde 
over al den Ungdom, og saa futtede vi af.

Snart saa vi fra Frederikshavn „Peder Wessel“ forankret. Ja, jeg er 
sikker paa, at da følte 1 Tiden staa stille, maaske kun et Sekund, men 
nu laa jo Eventyret og Forventningen tæt i Sindet, og første Gang at 
sige Danmark Farvel er nok den Stund, der ikke glemmes 1 Hast.

Men ak ! Verden er haard, selv paa en Udenlandsfærd skal man prøves, 
og Søsygens Kvaler meldte sig hurtigt. Snart en, snart en anden maatte 
aflevere hele Madpakken til de graadige Søuhyrer, og aah ! aah ! og 
svedige Pander eller grønne Hoveder blev snart det eneste, „Peder Wes
sel“ havde at byde. Hvor var al Romantik og Spænding?

Stakkels forpjuskede Piger og alt andet end mandige Drenge i Bundter 
smidt rundt paa Dækket — rulle — rulle, op og ned — og saa..........!
Ja, men dér var jo Norge, straks Liv og Humør. Se, hvor Klipperne rager
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Paa Vej mod Eventyret.

op, og vi blev fyldt til Kanden af ny Forventning. Bjørnsons Ord klang 
ud over Vandet: Ja, vi elsker dette Landet, som det stiger frem . ..

Et Par Timer efter sad vi i det elektriske Tog, og nu var det os, der 
krøllede Halen af Fryd. Kan I huske, hvor skønt det var med Bakker 
og Dale, med Klipper og smaa Vandfald og de mange, lange Tunneller?

Men for nu at gøre en lang Historie kort, det var en overtræt Flok, der 
naaede Neslandsvatn St. Kl. 12 om Aftenen. Men havde vi ikke endnu helt 
fattet, at vi var i Norge, saa fik vi det slaaet fast i den lune Sommer
natspoesi, der slog os 1 Møde paa vor lille Gaatur fra Stationen til Vest- 
mar Højskole, hvor vi skulde bo de første Dage. Her blev vi budt Vel
kommen af Forstander Ystad, vi fik et Midnatsfoder, og nærmest i Søvne 
entrede vi de forskellige Soverum og overgav os omgaaende.

Tirsdag Formiddag gik med Orientering og Træning af Gymnastik; 
vore Piger og Drenge skulde lave en lille Opvisning om Aftenen.

Ved Middagsbordet holdt Forstander Ystad et Foredrag om Norge. Det 
var det ægte Landsmaal og det ægte Norge, vi mødte. Hvor gør det 
godt at høre en Mand tale saa stolt og fint om sit Land. Vi sad og følte 
dets Storhed, fornam det troldske og mystiske 1 Bjergene og glædede os 
til selv at faa Natur og Folk i Tale.

Samme Eftermiddag startede vi da ogsaa paa den første Fjeldtur. I 
silende Regn masede vi alle 172 af Sted gennem Skov og over Klipper. 
Hvilken berusende Duft af Gran og Fyr og tusinde Fjeldurter, saa sød og 
saa svimlende dejlig — (jeg haaber, at I gav jer Tid til at staa stille 
og nyde).

Paa Toppen af et mindre Klippeparti, hvorfra vi havde en vidunderlig 
Udsigt over et Stykke Norge, holdt vi Hvil og sang flittigt. Dygtig vaade 
og trætte af Turen maatte Eleverne alligevel i Gymnastikdragterne og i
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I Svævebane ca. 900 m over Rjukan.

Gang med Opvisningen. De viste Flaget godt, og Gymnastikken kunde 
gaa an. Drengene blev antaget for Akrobater eller Artister. De sprang 
næsten i Luften og røg ned paa baade „For“ og „Bag“ med Arme og Ben 
svirrende vildt, det regnede nemlig, og det var meget glat, — Nordmæn- 
dene jublede.

Der blev holdt Taler fra forskellig Side, og bl. a. takkede Nordmæn- 
dene for de Hilsener og Danskepakker, de havde faaet fra Himmerland 
under Krigen.

Tidlig Onsdag Morgen tog vi Afsked med de overordentlig gæstfrie 
Skolefolk paa Vestmar Højskole, og Turen gik med elektrisk Bane til 
Tinnoset, hvorfra vi sejlede ind mellem Fjeldene. Atter et Stykke med 
Bane, og saa var vi ved Rejsens endelige Maal — Rjukan.

Vi blev alle indkvarteret paa en dejlig, stor Skole i Byen og maatte 
ellers spise 4—5 forskellige Steder, da Byen i Forvejen var tæt belagt 
med Turister.

Her i Rjukan kan man vist ogsaa sige, at Rejsen kulminerer. En herlig 
Torsdag med Bilture, Zig-Zag op og ligesaa ned. Det er stoute Mænd, de 
norske Chauffører, her er det et mægtigt Ansvar at føre de store Biler, 
— den mindste Fejlmanøvre, og Bilen ruteher ned ad Skrænterne og 
knuses mod Fjeldet.

Ogsaa Tovbanen blev en Oplevelse, at svæve i en Kabine 100 m over 
de højeste Trætoppe kan nok give Kriblen 1 Maven. Turen tog kun 10 
Min., men saa havde vi en Times Tid til at nyde Udsigten fra Fjeldet 
og grunde paa, om det dog skulde lykkes os næste Dag at naa Toppen af 
Gausta, hvis hvidstribede Top saas i Horisonten.

Det var en meget spændt Flok, der hoppede i Bilerne Fredag Morgen ; 
Gaustatoppen var Maalet. Vi kørte halvt op ad Bjerget i store Rute-
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Paa Vej mod Gaustatoppen.

biler, og den Tur v a r svimlende, men ogsaa gribende skøn i sin Stor- 
slaaethed. Snart saa vi som ned i en Tragt den trange, men smukke 
Fjelddal, — snart hørte vi Fjeldfossens Dur og saa dens mægtige 
Kaskader af Vandstrømme slynges fra Højderne og ned i Dalen.

Meget kan Mennesket tæmme, og vi kan beundre dets Værk — det 
være sig Ingeniørarbejde og meget andet, men intet kan dog gribe os 
saa helt som Storværket i Guds frie Natur. Al Ære og Respekt for de 
vældige Kraftværker og store Fabrikker, de er dog Menneskers Værk.

Hvor har vi godt af at komme ud og føle vor Lidenhed, og Folk maa 
da være gjort af .Tern og Sten, hvis ikke de kan undres og gribes af 
saadan en Stund, hvor vi favnes af den stærke Natur.

Bilerne drøner frem — opad og opad, de slanke Birkestammer bliver 
til et forkrøblet Krat, nu er Fjeldet og de smaa Fjeldurter snart ene- 
raadende. — Bilerne køres til Side, og saa gaar det til Fods frem mod 
Gaustas hvide Eventyrtop — fremad og opad ! Der skal Skosaaler til, 
og der skal Kræfter til — mange Kræfter.

En Del maa give op, og det er forstaaeligt. Den første Sne gjorde os 
ellevilde — Tju og Bang! Igen Næsen mod Toppen. Hvor var det et 
storslaaet Syn nu 1500 m oppe ad Bjergsiden at se ud over Norge. Igen 
og igen fornemmer man den altbesættende Mystik i Bjergene, denne 
Anelse, som gør, at man bliver besat af Fjeldet og vil der igen og igen. 
En Trolddomskraft eller en Naturoplevelse, som bider sig fast i Sindet 
og i de Øjeblikke helt tager Magten.

Men hvor er du ogsaa vidunderlig, Norge, nnar du aabner dit brede 
Favntag og lader os fornyes i en gribende Stilhed fra din Sne- og Sten
ørken. Blaanende hvide Tinder i Himmelranden, Regnbuen, der bygger 
sin rene Bro fra Bjerg til Bjerg. Hører vi Hejmdals Lur 1 Bjergene,
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eller er det Sagasuset fra gamle Norge? I alle Tilfælde har man mange 
Gange Indtryk af, at Norge har en stor Fortid og føler sig forpligtet 
af den ind i Fremtiden ; og diskuteres kan det vel ikke, at for dem er 
Dagen Daad.

Nu videre paa vor Vandring opad. Jeg haaber, at alle vore Følge
svende har givet sig Tid til at se sig om paa Turen og ikke ventet paa, 
at den største Belønning for Anstrengelserne skulde komme paa Bjerg
toppen ; det skulde nemlig ikke ske.

Et Uvejr brød løs. Skymasserne lukkede sig om os. Regn og Snestorm 
tog til, og den sidste Time mod Toppen blev en Kamp — og Maalet en 
Skuffelse. Ja, saadan kan det ogsaa gaa, hvem havde heller lovet os, 
at Gausta skulde staa varm og smilende netop den Dag.

Nedturen var komisk, men ogsaa lidt farlig. I det meget glatte Mos- 
og Stenlag faldt den ene efter den anden. Man rullede og kørte, løb og 
trillede, faldt og kravlede, snart i højt Krat — lidt efter gennem smaa 
Elvløb og senere over mudrede Sumpe, men ned kom vi da med alle Lem
mer i Behold, derimod kun faa Skosaaler. — Humøret kunde ikke inaa- 
les, det var langt over smukt.

Lørdag slog Afrejsens Time fra Norge. — Og hvor har vi meget at 
sige Land og Folk Tak for. Stor Venlighed og Gæstfrihed slog os i Møde 
alle Vegne. Jeg haaber, Nordmændene bliver mødt paa samme hjertelige 
og høflige Vis her i Danmark.

Den sidste Del af Turen var jeg ikke med paa, men jeg har hørt den 
beskrive, og der ligger sandelig ogsaa Stemning i det at vinke Farvel og 
se Norges Kyster forsvinde i en ny Sommernatspoesi.

Karen Ballisager.

DE LANGE AFTENER

Nu er vi naaet til den Aarstid, der paa mange Maader er saa kede
lig. Vinteren med Mørke og Kulde, det fattige, blege Solskin og de 

faa Muligheder for udendørs Liv i Fritiden er en Kendsgerning.
De lange Aftener er ikke egnede til Cykelture, Fodbold o. 1. Frilufts- 

idrætter. Derfor behøver man dog ikke at spørge om, hvad man skal 
tage sig for. Der er nok, der kalder paa jer. I snart sagt ethvert Sogn 
er der Aftenskole, I-Iusflidsskole, Gymnastik, Badminton og meget mere, 
der kalder paa den Ungdom, der vil andet og mere end sove og sludre 
Tiden væk. Og det er alt sammen gode og nyttige Ting, som man gør 
klogt i at søge i saa vid Udstrækning som muligt. Der kunde om alle 
disse Ting samlet eller hver for sig skrives mange gode, rosende og 
rigtige Ord om deres Værdi, hvilket ogsaa tit og ofte er gjort baade 
her og der saa det vil jeg helt undlade og i Stedet pege paa den Fare, 
de rummer. For det er jo saadan, at skal man følge ret meget af dette, 
bliver der næsten ingen Tid tilovers til Hjemmeaftener. Og disse er dog 
— rigtigt anvendt — af langt større Betydning end alt det andet af 
end nok saa stor Værdi, der tilbydes Ungdommen i Forsamlingshus og 
i Skolestue. Ikke at jeg hermed vil sige, at vi kan undvære alt dette. 
Det kan vi ikke, og jeg skal ikke et Øjeblik søge at gøre Gymnastik
kens og Aftenskolens, Folkedansens eller Badmintonspillets Betydning
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mindre. Den er hævet over enhver Tvivl. Men det er nu saadan, at det 
lettere kan blive for meget end for lidt. Dog maa jeg nu Igen tage det 
Forbehold, at man udnytter en Hjemmeaften rigtig. Hvis man efter 
Aftensmaden kun sætter sig i en Krog med sin Pibe og halv- eller hel- 
sover, til det bliver Tid at vaagne op og gaa i Seng, havde det været 
langt bedre, om man var gaaet med til et eller andet af alt det, der bydes 
paa rundt omkring.

Men hvordan skal man da tilbringe en saadan Aften i Hjemmet, enten 
det nu er det rigtige Hjem eller det Hjem, man faar hos fremmede, hvor 
man tjener? Ja, alene det, at man saadan en Aften sidder og snakker 
med sine Forældre eller sine Husbondsfolk, rummer langt større Værdi, 
end man egentlig til daglig tillægger det. Snak med de ældre i Hjemmet 
om Tidens Spørgsmaal eller snak med dem om rent menneskelige Ting, 
af hvilken Art det end kan være. Faar I først begyndt, vil 1 opdage, 
at selv om Ungdommen i adskillige Tilfælde har den største Viden om 
mange Ting takket være den bedre Undervisning, der bliver Ungdom
men til Del nu om Stunder end for en Menneskealder siden, saa er det 
stadig de ældre, der har Erfaringerne. Og Erfaringer er nu engang i de 
allerfleste Tilfælde bedre end ren teoretisk Viden.

Nu er der ganske sikkert en hel Del af jer, der vil sige: Ja, det er 
muligvis meget rigtigt alt dette, men vi kan nu ikke snakke saadan 
med de Mennesker, vi er hos. Og i alt for mange Tilfælde vil disse 
Skeptikere have Ret. Men hvorfor er det saadan? Vær sikker paa, at 
det i de fleste Tilfælde er de unges Skyld bortset fra de Steder, hvor 
Husbonden ikke interesserer sig for sine Folk udover den Arbejdskraft, 
de repræsenterer. Og de faa Tilfælde vil vi se bort fra med den Be
mærkning, at de fortjener ikke at have Folk, og at de ogsaa vil faa det 
sidst i disse folkefattige Tider.

Men ogsaa i Hjemmene er det mange Steder galt med det, at For
ældrene ikke kan tale med deres halv- eller helvoksne Børn.

De unge gaar rundt med en Følelse af, at deres Far og Mor ikke 
forstaar deres Problemer — skønt de-dog selv har været unge engang.

Og Forældrene føler, hvordan Børnene glider fra dem, men evner 
sjældent at modvirke dette. Men det er farligt, naar de to Genera
tioner saadan glider fra hinanden. Da vil vi unge ikke let og naturligt 
kunne blive Arvtagere til den Kultur, de ældre efterlader os. Der bliver 
da en Brist, en aandelig Skavank i Danmarks Folkesjæl, hvis man kan 
bruge dette Udtryk uden at virke højtidelig. Og det er dødsensfarligt 
for Folkelivet i sin Helhed. Den amerikanske Forfatter, Nobelpristage
ren Sinclair Lewis, har set denne Fare og tænkt paa den, da han skrev 
sin ypperlige Roman „Forældre er ogsaa Mennesker“, selv om han deri 
maaske nok mere tænker paa den Ungdom, der mener, at Forældrene 
kun er til for at jævne Vejen for dem.

Sagt i Forbifarten : Gak hen og læs den Bog. Det fortryder I ikke.
Der fandtes tidligere noget, man kaldte for Aftensædet. Det var denne 

Skik, at alle Folk paa Gaarden, baade Familien og Tyendet efter Da
gens Gerning samledes inde i Stuen og lyttede til Husfaderen, der for
talte om de Ting, Folk før ham havde berettet. Paa den Maade skabtes 
der en levende Samhørighed mellem det forgangne og Nuet, og der blev 
i langt højere Grad Samliv mellem Husbond og Tyende, mellem For
ældre og deres voksne Børn.
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I Island var det simpelthen en Pligt at deltage i dette Aftensæde. Det 
har blandt andet resulteret i, at man der kunde holde de navnkundige 
islandske Sagaer levende i flere Hundrede Aar uden nødvendigvis at 
have dem staaende i Bogform. Og det har givet de unge Islændinge en 
Indlevelse i Fortællingens og Poesiens Rige, som intet andet Folk. 
Maaske er det dette, der er Skyld i, at Island i Forhold til Folketallet 
vel nok har flere betydelige Forfattere end noget andet Land.

Kort og godt : Prøv da at blive hjemme i hvert Fald en enkelt Aften 
en Gang imellem og tal med de Mennesker, der er 1 Hjemmet. Tal med 
dem om alt muligt. De ældre ved altid en Del om, hvordan det har 
været før der i Gaarden og i Sognet. Det vil give jer en Forstaaelse af 
Folkets Liv gennem Tiderne og en Følelse af Samhørighed med dem, 
der er langt mere værd end den tørre Viden, der tillader jer paa staa
ende Fod at kunne løse en anden Grads Ligning eller forklare Jord
klodens komplicerede Bevægelser i Verdensrummet. Men den gør jer ikke 
nær saa blaserte.

*

Og hermed en venlig Hilsen til Eleverne fra Sommeren 45 og Vinte
ren 45/46.

Karrebæksminde,' i November 1947. Asta og Frode Jørgensen.

KÆRE, GAMLE ELEVER!
Selvom jeg ikke mere tælles med blandt H. U.s Beboere, 

vil jeg alligevel gerne sende jer allesammen en lille Hilsen.
Det er en begivenhedsrig Tid, vi lever i, — der sker store 

og betydningsfulde Ting hver Dag baade af godt og ondt; — 
og for mig har Sommeren ogsaa været fyldt med Oplevelser.

Efterhaanden er der sikkert en Del af jer, der har hørt, 
at jeg har rykket mine Teltpæle op i Haubro og er rejst et 
Stykke syd paa. Det er ellers blevet sagt mange Gange, at 
jeg var »groet fast« paa H. U., — og at jeg befandt mig 
godt, er vist ingen i Tvivl om. Og jeg benytter Lejligheden 
til at takke alle dem, der gennem de mange Aar har været 
med til at skabe Liv og Virkeplads for mig der. — Da jeg 
til Maj 1938 ankom til H. U., drømte jeg ikke om, at jeg 
skulde komme til at opleve saa mange skønne Aar i Haubro, 
— mange herlige Minder har jeg med deroppe fra, og jeg 
vilde nødig have undværet dem.

Nu er jeg flyttet til en anden Skole, — jeg er blevet »Deg
nekone«, som de siger, — og jeg nyder »Hvedebrødsdagene« 
i fulde Drag. Det var lidt mærkeligt de første Dage at lave 
Mad til 2, efter at være vænnet til de store Gryder fra H. U.s
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Køkken; men det var ikke saa vanskeligt at komme den Vej. 
— Det var dejligt at virke paa II. U., men det er endnu skøn
nere at have sit eget Hjem at hygge om. Min Mand er Lærer 
ved Thorning Vestermark Skole i Blichers gamle Sogn. Vor 
Skole ligger lige op til Skive—Vejle Landevej, ca. 1 km Nord 
for Knudstrup, og falder jeres Vej forbi, er I hjertelig vel
kommen indenfor.

Jeg sender jer de hjerteligste Hilsner og ønsker glædelig 
Jul- HEDVIG Simonsen,

Thorning pr. Kjellerup.

*

H. U.-KREDSEN FOR HORSENSEGNEN
Et Aar er nu gaaet, siden vi oprettede H. U.-Kredsen her 

paa Horsensegnen. Derfor en lille Beretning om Foreningens 
Virke.

I April afholdt vi Møde paa »Hejmdal«, hvor Lærer Aksel 
Nielsen, Haubro, talte. Der var mødt mange gamle H. U.- 
Elever med Forældre og Søskende, ialt ca. 60. Efter Fore
draget var der fælles Kaffebord, og derefter fortalte Aksel 
Nielsen »Nyt« fra Skolen i Haubro og læste en Fortælling. 
Vi sang en Del Sange, men desværre havde de fleste glemt 
Sangbogen. Husk altid at medbringe Højskolesangbogen til 
vore Møder.

Der har været arrangeret Tur til det aarlige Elevmøde i 
Haubro. Turen foregik pr. Rutebil, den var vellykket bortset 
fra et lille Paakørselsuheld i Viborg; dette forsinkede os, saa 
vi desværre ikke naaede frem i rette Tid til Gudstjenesten.

I August talte Forstander Bidstrup for en stor Forsamling 
ved et Møde i Brædstrup i Pastor Bennikes smukke Have. 
Før Mødets Begyndelse var der Samtale med Hr. og Fru 
Bidstrup i Præstegaarden. Aftenen sluttede med Sanglege.

Vi regner med, at det er bedst, vi afholder Møderne i Hor
sens, — selvom der andre Steder findes langt festligere Ram
mer. Lærer Willy Osvald, Mellerup (tidl. Haubro), har lovet 
at tale ved et Møde i November.

Til alle Aarsskriftets Læsere sendes vore hjerteligste Hil
sener med Ønsket om en velsignet Julefest.

Gerda og Rasmus Enemærke.
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HVAD ER LIVET?

I efteråret traf jeg en af mine gamle H. U.-Kammerater på en station.
Vi kom da til at tale om fremtidsmulighederne. Han havde nu be

sluttet at ville være lærer og lod tydeligt skinne igennem, at baggrunden 
var det økonomiske. Jeg prøvede på at gøre ham forståeligt, at det val
en forkert indstilling.

Nu er det tilfælde langt fra det eneste, man møder, tværtimod, det er 
som regel det, der får de fleste til at vælge sig en livsgerning. Al den 
materialisme, som vi er kommet ud i, har fuldkommen dræbt den søgen 
efter noget at leve livet for, som dog burde være hvert ungt menneskes 
ungdomssyn.

Det vil sikkert være forkert at laste de unge derfor, man må tilbage 
til forældrene og opdragerne, der er blevet så uhistoriske og har faaet 
deres tanker gennemsyret af de forskellige ismer, så de ikke længere hat
sans for den tale, der lyder til os fra myter, sagn og folkeviser, det 
Grundtvig kaldte folkeånden. De fleste tror ikke længere på slig snak : 
men vil man komme med en af de mange tidsånder, enten det nu er 
socialisme, kommunisme, georgisme eller andet, er der straks en stor 
tilhørerskare.

Trods det, at vi er så materialistiske, tror jeg dog, at de fleste unge en 
periode i deres liv brænder efter at komme til at leve for noget andet 
end dem selv og dem selv igen ; men træffer de ingen i den periode, som 
tør binde dem til livet, dør ungdomsdrømmen, og materialisten staar til
bage. Det, at man dræber ungdomsdrømmen hos et menneske, er den 
største synd, man kan gøre overfor en ung, og den skyld, de ældre derved 
pådrager sig, er stor.

Jeg tænker somme tider på, om det ikke er gået andre af mine TI. U.- 
Kammerater ligesom mig, at de til tider har måttet spørge sig selv, hvad 
egentlig meningen med livet er. Om vi kun lever for at have det godt, 
eller der er en større mening. Nu har jeg imidlertid været så heldig at 
træffe mennesker, som. har bundet mig til fællesskabet, det hvor uden 
for alt menneskeligt intet er.

Nis Petersen siger et sted : At gøre sin pligt og kræve sin ret, det er 
en slags ånd. Men at gøre mere end sin pligt og ingen ret kræve, det er 
en anden slags ånd. Den første er det ingen sag at leve efter, det er der 
mange, som gør, selv om de ikke når det. Men med den sidste stiller det 
sig anderledes; hvor mange kender man egentlig, der lever efter det? 
De er sikkert få. Det er måske kun dem, for hvem ordet „folkeligt“ 
ikke blot er blevet en glose ; men er udtrykt i disse to linier :

... hver glans, hver plet vil jeg bære, 
som falder på Danmarks navn.

Det vil sige, at det ikke er et parti, en klasse man kæmper for ; men 
det er hele det danske folk.

Med hilsen til gamle kammerater. Age Jensen,
1943—44.

30



Vinterholdet 1946/47.

AARET, DER SVANDT
Kære, gamle Elever.

Vinterskolen 1946—47.

9
e 96 Elever, der mødte den 3. November, var forskel
lige baade i Størrelse og Udvikling, men de havde det 
tilfælles, at de havde en vældig Appetit ikke alene i 

Spisesalen, men lige saa fuldt i Skolestuen. Holdet gav fra 
Starten af Udtryk for, at man var indstillet paa, at man var 
kommet paa Skole for at arbejde. En Trediedel af Eleverne 
havde tidligere haft Søskende paa H. U., hvilket sikkert var 
en medvirkende Aarsag til, at det gik saa godt lige fra Be
gyndelsen, og at Elevflokken saa hurtigt følte sig hjemme.

Desværre kneb det med at faa det fornødne Materiale til
Sløjdundervisningen, hvorfor vi blev nødsaget til at nedskære 
Sløjdtimerne. Til Gengæld blev der saa mere skriftligt Arbejde 
i Form af Emneundervisning, hvilket gav et forøget Arbejde 
til Lærerpersonalet, men det var heldigvis ikke indstillet paa 
at spare sig selv.

Vore Husalfer var alle gamle H. U.-Elever, og de havde 
deres Andel i, at det i alle Maader blev en god Vinter.
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Aksel Nielsen trækker Linierne op.

Velkommen !
Skolens nye Indgangsdør skænket af 
Martha og Per Andersen, Korgaard.

Sammen med Gymnastik
foreningen afholdt vi i Løbet 
af Vinteren en Række Møder. 
Ved det første talte Forstander 
Folke Trier, Abild. Han havde 
ogsaa en Time med Eleverne, 
hvor han gav en udmærket 
Prøve paa Mytologiens Anven
delse i Ungdomsskolen.

Som omtalt i sidste Aars- 
skrift har Komitéen for Minde
lunden paa Højbakken beslut
tet at flytte Mindesmærket over 
Kr. Bertelsen til Skolens Bold
plads. Dette Arbejde blev ud
ført ved Elevernes Hjælp, og 
den smukke Sten staar nu der 
og holder sin stille Tale til 
Ungdommen om Hjælpsomhed 
og Menneskekærlighed og Be
tydningen af, at man i de unge
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Traneberg.

Aar kommer i Forbindelse med 
de aandelige Værdier.

Ved Overdragelsen af Min
delunden har Skolen faaet et 
af Himmerlands smukkeste 
Anlæg, der tillige kan tjene 
som Tumleplads. Vi har i Som
mer ladet opstille et Udsigts- 
taarn, saaledes at man kan 
komme oven over de høje Bø
ge. Fra denne Plads har man 
en storslaaet Udsigt ud over 
Himmerlands skønne og sær
prægede Natur. Skolens tidli
gere og kommende Elever har 
al Grund til at sige Giveren, 
Arne Bertelsen, Tak for denne 
værdifulde Gave.

I Vinterens Løb blev Sko
len brugt som Samlingssted 
for Egnens Folk. Gymnastik-

Udsigtstaarnet paa Højbakken. 
Bakken plus Taarnet er ca. 60 m 

over Havet.

33



Er der Nyt hjemmefra?

foreningen holdt Gymnastik og Diskussionsaftener, Husmands
foreningen afholdt Sykursus, og Spejderne holdt Møder og 
Fester her.

Elevernes Anvendelse af deres Fritid formede sig nærmest 
som de foregaaende Vintre med Diskussioner, Folkedans, Bold
spil, Film o. s. v. En af Eleverne havde selv et Filmsappa
rat, og han gav talrige Forestillinger.

Vi nærmede os Julen. Ved Adventsmødet talte Jørgen 
Jensen, og Ranum Sangkor sang tint og kønt en Del Jule
salmer. Det blev en særdeles god Indledning til Julen.

Ved Jule-Chokoladegildet blev der opført et af Aksel Niel
sen udformet Eventyrspil, hvor der optraadte Nisser og Trolde. 
Ved de julesmykkede Borde blev der talt, sunget og uddelt 
Gaver. Der var høj Stemning, hvilket havde sin Forklaring 
i, at man næste Dag skulde hjem til Jul. Denne hjem til 
Jul-Stemning paa en Skole har jeg nu oplevet i 25 Aar, og 
dog virker det hvert Aar lige nyt og rigt, noget lignende som 
det forholder sig med vore Julesalmer.

En Strøm af Julehilsener ankom til Stavn. Vi er meget 
glade og taknemmelige for disse Hilsener og ikke mindst ved 
at mærke den Trofasthed, der ligger bag dem. Nogle Elever 
har sendt os Julehilsener i 15 Aar.
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H. Ü i Vinterdragt.

Nytaarsfesten blev den største i Skolens Historie, idet ca. 
400 gamle Elever var mødt. Der var Feststemning og Arbejds- 
lyst. I Pauserne en Summen og Snakken, saa man kunde rig
tig mærke Glæden over at mødes igen.

Efter Juleferien samledes man igen, og man havde ikke 
sat den gode Arbejdslyst til under Juleferien. Nu gik det rig
tigt løs, da man var kendt med det hele.

Desværre kom vi til at erfare Sandheden i Verselinien 
»Dagene længes og Vinteren strenges«.

Med den strenge Kulde kom vi rigtig til at føle Savnet 
af den nye Centralvarmekedel, der frøs inde i Korsør og først 
naaede til Haubro i April Maaned. Nu er det nye Stokeranlæg 
opstillet, og vi fryder os ved Tanken om, at vi nu kan tage 
Kampen op mod Kong Vinter.

Som noget nyt blev der nedsat et Diskussionsudvalg, der 
havde til Opgave at tilrettelægge Diskussionerne. Vi tik flere 
gode Aftener, men særlig diskussionslysten var Holdet ikke. 
En Aften holdt vi Amatør-Aften, hvor hvert Danskhold havde 
Lejlighed til at vise, hvad de kunde præstere uden nævne
værdig Forberedelse. Klasse A vandt Førsteprisen.

Ved de øvrige af Vinterens Møder talte Højskolelærer 
Holger Madsen, der holdt et ildnende Foredrag over Emnet: 
»Er vor Sydgrænse truet«.
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Direktør Th. P. He,ile gav os en festlig Aften ved sin 
mesterlige Oplæsning. Valgmenighedspræst Sv. Nørgaard, Vej
strup, gav os en god Aften. Det samme var Tilfældet med 
Forstander Svend Haugaard, der fortalte om Hjælpearbejdet 
i Norge, Finland og Polen.

Ved et af Møderne talte Pastor Severinsen, Finderup, og 
ved det sidste Møde talte Forfatter Hans Poulsen, Støvring. 
Pastor Jørgen Jensen holdt i Vinterens Løb nogle Gudstje
nester her, og dem er vi altid taknemmelige for.

Ved Skolens Folketingsvalg var der 105 stemmeberettigede. 
Partiet Venstre fik 3 Mand valgt nemlig Bertel Jensen, Bon- 
derup, Kr. Holm Pedersen, Vindblæs, og Jens Erik Bech, 
Romdrup. Radikale fik 2 Mand valgt, Lars Nielsen, Skovs- 
gaard, og Niels Myrup Pedersen, Vindblæs. De øvrige Partier 
naaede ikke at blive repræsenteret.

Kusinefesten i Fastelavn forløb særdeles festligt. Lærer 
Traneberg vandt alles Hjerter, da han som en sød Pige.kom 
i Spidsen for Optoget med de ca. 200 Portioner Citronfromage.

I Ugen efter Fastelavn fik vi et Week-end Besøg af Kri
stelig Socialdemokratisk Ungdomsforening i Aalborg. Foredrag,

Prinsesserne paa Nørreris.

Diskussion, Samtaler og Un
derholdning vekslede Dagen 
igennem. Besøget faldt hel
digt ud, og vi regner med, 
at det skal blive en aarlig 
tilbagevendende Begivenhed. 
Land og By trænger til at 
lære hinanden at kende.

Under vort Besøg i Aal
borg besaa vi Tekstilfabrik
ken, Amstidendes Kontorerog 
Trykkerier, Aalborg Skibs
værft, Jydsk Andel. Turen 
sluttede med Besøg i Aal
borg Teater, hvor vi var Aalb. 
Rundskue-Komités Gæster.

En Søndag var vi inviteret 
til Haandboldkamp paa Ra- 
num Seminarium. Vi tabte 
naturligvis; men det var en 
lærerig Tur, hvor vi mødte
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Besøg paa Aalborg Skibsværft.

den helt rigtige Sportsaand. — Sidst paa Vinteren gav St. 
Restrups dygtige Dilettanter os en festlig Aften ved at opføre 
Skuespillet: »Den kloge Mand«. Haubro Gymnastikforening 
opførte ogsaa et Par gode Stykker for os.

Ved Afslutningen var saa godt som alle Elevernes For
ældre mødt. Mange af dem havde Ordet, nemlig Gdr. Stens- 
gaard, Stenild, Edv. Jensen, Frejlev, Gdr. Søgaard Jensen, 
Horsensegnen, Sognefoged Kr. Kræmer, Snæbum, Gdr. Niels 
Nielsen, Haubro, Aksel Nielsen, Traneberg og underskrevne. 
Kr. Kræmer og Hustru havde skrevet en særdeles god Sang, 
der blev omdelt og sunget.

Desværre maatte vi ogsaa tage Afsked med Lærer Trane
berg. Han havde faaet Lyst til Børneskolen, men vi er glade 
for, at han allerede nu er kommet tilbage til Ungdomsskolen 
igen, idet han i Vinter er Lærer ved Brøderup Ungdomsskole. 
Traneberg er den fødte Ungdomsskolelærer, og vi siger ham 
Tak for hans Virke paa H. U.

I April blev der foretaget den sædvanlige »Udrensning«. 
Der skulde ekstra Fart paa, da Skolen skulde være klar til 
Fødselsdagen den 28. April.

Da jeg ved, at mange af jer gerne vil høre lidt om, hvor
ledes Festen forløb, gengiver jeg, hvad »Løgstør Avis« for
tæller herom. Her skal dog siges en hjertelig Tak til alle de
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Knud Baks Hold.

mange, der sendte mig Gaver, Blomster og Hilsener. Vi vilde 
gerne have set jer alle den Dag, men maatte af praktiske 
Grunde nøjes med at lade Elevforeningens Bestyrelse repræ
sentere samtlige gamle Elever.

STOR FESTDAG PAA HAUBRO UNGDOMSSKOLE
Forstander Bidstrup Genstand for megen Hyldest

paa 50 Aars Fødselsdagen.

Der var mange Gæster paa Ungdomsskolen i Haubro i Mandags. 
De kom fra nær og fjern for at hylde Forstander Bidstrup paa hans 
50 Aars Fødselsdag. Der var stort Fremmøde af Familiens Medlemmer; 
selv fra Bornholm havde man fundet Vej til Himmerland.

Dagen igennem strømmede det ind med Telegrammer, Blomster og 
Gaver, og de mange Hilsener fra gamle Elever og Kursister var et Ud
tryk for Taknemmelighed mod deres gamle Lærer og Forstander.

Den egentlige Fest begyndte med en stor Familiefrokost, og Kl. 17 
samledes ca. 125 indbudte Gæster til Middag. Det var Skolens nære 
Venner og Repræsentanter for Byen og Egnen.

Den store Sal var smukt pyntet med Flag, Blomster og Lys. Orga
nist Aage Lund og Frue, Randers, underholdt Selskabet med en Række 
Sang- og Musiknumre. Dette satte Feststemningen yderligere op og gav 
en Understregning af, at den folkelige Musik og Sang havde en Høj
sædeplads paa Haubro Ungdomsskole.

Der blev holdt en lang Række Taler. Formanden for Skolens Elev-
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Aksel Nielsens Hold.

forening, Sparekassedirektør N. P. Nielsen, Farsø, indledte med at bringe 
en Hilsen og Hyldest til Forstanderen fra den store Elevforening.

En Milepæl er naaet, der er Tid til at tænke lidt paa Konen og 
Gerningen. I har løftet i Fællesskab og udøvet Haandens og Aandens 
Gerning; det er jo lykkedes overmaade godt for jer. Tak for personligt 
Venskab gennem mange Aar.

Forstander Mads Nielsen, Viborg: Gymnastikken har haft en stor 
Plads her paa Stedet. Tak for godt Samarbejde gennem de mange store 
Kursus. Der har deltaget ca. 1500 Kursister, og de er kommet fra hele 
Landet, enkelte ogsaa fra Udlandet. De har følt sig hjemme her og ta
ler om de 8 Dage i Haubro. Her var en Kærlighed til Gymnastikken, 
der aldrig rustede. Jeg kan bringe en Hilsen fra de mange Kursister, 
og jeg vil ønske, at der ogsaa i Fremtiden maa være et Sted, hvor 
danske Delingsførere kan samles og styrkes.

Frimenighedspræst Jørgen Jensen, Trængstrup: Jeg skal ikke tale 
paa Kirkens Vegne, og dog er det alligevel saadan, at jeg kan sige, at 
Bidstrups er flittige Kirkegængere. Her er et godt Hjem; man føler 
sig velkommen her og er glad for at komme her. Lad os udbringe et 
Leve for Bidstrup.

Gdr. Chr. Byrjalsen, Ullits, talte paa Amtsgymnastikforeningens 
Vegne og udtalte sin Tak, fordi Gymnasterne altid fandt aabne Døre 
paa Skolen.

Mitzi Madsen, Aars, talte paa Sommerpigernes Vegne og udtrykte 
sin Glæde og Taknemlighed for alt det, Eleverne mødte paa Skolen. 
Ønskede Lykke til fortsat Gerning i mange Aar.

Formanden for Legatbestyrelsen, Gdr. Niels Nielsen, Haubro, talte 
om den Fremgang og Lykke, der har været paa Ungdomsskolen. Bid-
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Hedvig har Besøg at sine Terner.

straps havde haft Heldet med sig og faaet Skolen ført op til at være 
en af de største i Landet.

Friskolelærer Kragelund, Søttrup: Friskole og Efterskole gaar Haand 
i Haand og udøver deres Gerning ud fra det samme Grundsyn. Vi er 
glade for Skolen og Bidstrups Arbejde her paa Egnen. Der er taget et 
stort Mødearbejde op, og det har været til Lykke for Egnen. Jeg staar 
som Repræsentant for 3. Hovedkreds af Himmerlands Gymnastikfor
ening og vil sige Tak for den Støtte, vi altid har faaet af Bidstrap og 
Skolen.

Lærer Storgaard, Haubro, mindedes den Tid, de kom til Haubro, 
og Skolerne var beslaglagt af Tyskerne. Vi blev mødt med en enestaa- 
ende Gæstfrihed af Bidstrups, der stillede hele deres Hus til Raadiglied 
for os. Tak for godt Naboskab. Kommuneskolen er efterhaanden blevet 
en lille Enklave inde i Bidstrups Domæner. Han er en travlt optaget 
Mand. Der bliver ikke Tid til lang Snak, naar man møder ham, men 
altid et lille venligt Ord.

Friskolelærerinde Frk. Andersen, Haubro, udtrykte sin Tak for den 
Hjælpsomhed, hun mødte hos Familien Bidstrup. Jeg kender Hjemmet 
gennem Børnene; det er levende Børn, og det er et godt Hjem.

Til sidst talte Forstander Bidstrup: Tak for den Tillid, Hyldest og 
Lykønskning, der har lydt til os. Tak for de mange Gaver og Blom
ster. En Mand bryder sig kun om Anerkendelse og Ros, hvis hans 
Gerning er mislykkedes; men det kan engang imellem alligevel være 
godt at faa en Bekræftelse for, at der er Brug for ens Gerning. — Det 
er alt for stærke Ord, der er brugt om os. Vi har faaet Bøger og Blom
ster. Jeg faar Bøgerne; men min Kone skal have Blomsterne, for hun 
har fortjent dem.
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Tak til alle, der har medvirket til, at det er blevet saa smuk en 
Fest og en særlig Tak til Pigerne i Køkkenet for deres store Arbejde.

Der var i Aftenens Løb sunget mange Sange, og en Sang om Bid
strup — skrevet i Dagens Anledning — gjorde stor Lykke. Alt i alt 
var det en vellykket Fest, der formede sig som en smuk Hyldest og 
Tak til Forstanderparret Bidstrup for deres store Arbejde i Haubro.

Sommerskolen 1947.

Sommerholdet 1947.

Sommeren 1947 vil staa for os alle som den mærkværdige 
Sommer, hvor Naturen ligesom gjorde Oprør mod det tidligere 
gældende, saaledes fik vi f. Eks. baade Sommer og Foraar 
paa en Gang, og dette skete samtidigt med Pigernes Ankomst, 
saaledes at de med Eette kunde bære Navnet Sommerpiger.

Det blev en rigtig Solskins-Sommer; siden 1834 har man 
ikke oplevet en Sommer med saa mange Solskinsdage. Den 
megen Varme hæmmede dog ikke Pigernes vældige Arbejdslyst.

Eva Haugaard og Frk. Steen, Aars, underviste i Hushold
ning, Else Nielsen genoptog sin Gerning fra sidste Sommer, 
Carla Højsager, Fyn, hjalp min Kone med Haandarbejdsun- 
dervisningen.
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Vi gæster »Øje Sø«.

Gunnar Kragelund ringer ind 
til Sang.

I Tranebergs Sted blev 
antaget en tidligere Haubro- 
elev, Gunnar Kragelund, Søt- 
trup; men da han først blev 
færdig med sin Uddannelse 
til Juni, maatte vi klare os 
uden ham i den første Tid. 
Kragelund blev gift i Juli 
Maaned, og hans Kone er og
saa uddannet til Lærerinde. 
De bor paa »Rosengaarden«, 
Kragelund og hans Kone er 
begge meget musikalske, og 
vi har allerede haft megen 
Glæde af dette.

Som det vil være mange 
af jer bekendt, er Hedvig 
ikke mere paa H.U. Efter 10 
Aars dygtigt og trofast Virke 
her forstaar I sikkert alle, 
at det var med Vemod, vi
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Gartner Dahl Christensen blandt Blomster.

maatte sige Farvel til hende. Hun var mere end nogen anden 
blevet bundet til H. U. En Trøst for os er det at vide, at 
hun er saa lykkelig og glad for sin nye Stilling som Lærer
kone paa Thorning Vestermark Skole.

I Hedvigs Sted er antaget Husholdningslærerinde Agnes 
Nielsen, Levring.

Sommerskolens første Søndag var Mors Dag, og mange af 
Eleverne drog hjem for at give Mor Blomster; men den stør
ste Gave, Mor fik, var sikkert at faa sin store Pige hjem og 
fortælle om den begivenhedsrige første Uge paa H. U.

Sommerens Møder var godt besøgt. Ved det første talte 
Dansk-Amerikaneren Pastor Farstrup om Amerika under 
Krigen.

Paa Valdemarsdagen, 15. Juni, holdt vi det saakaldte Hal- 
kærmøde, der forsøgsvis er flyttet til Haubro. Halkærmødet 
blev paabegyndt i 1912 af Pastor H. C. Andersen, Blære. Det 
var nærmest tænkt som et grundtvigsk Ungdomsmøde. Mødet 
var besøgt af mange i de første Aar, men efterhaanden blev 
Tilslutningen saa ringe, at man besluttede at flytte Mødeplad
sen til Haubro i Haab om, at det kunde forøge Tilslutningen. 
I Aar var det øsende Regnvejr, saa Mødet blev holdt i Gym
nastiksalen. Ordførerne var Elin Appel og Højskolelærer Dah-
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H. B. byder Statsministeren velkommen.

lemp Pedersen. Om Aftenen læste Skuespillerinde Fru Hagen 
paa sin mesterlige Maade Kaj Munks: »Ordet«.

Sommerens og iøvrigt Skolens største Møde blev holdt den 
23. Juni, hvor Statsminister Knud Kristensen talte. Vel havde 
vi ventet mange, men dog ikke 3500. 400 Biler stod parke
ret rundt om i Haubro, og Folk myldrede frem fra alle Stier 
og Veje. Det var med Nød og næppe, at Statsministeren kunde 
bane sig Vej frem gennem den tætpakkede Menneskemængde 
paa Boldpladsen. Her var opstillet Tribune og Højttaleranlæg. 
Statsministeren holdt sin meget omtalte Ladelundtale. Knud 
Kristensen havde sin Kone med, og det var festligt at være 
Værter for disse to jævne og hjertelige Mennesker.

Den 2. Juli holdt Fru Sigrid Trier Hansen et Foredrag 
om sit Besøg paa svenske Højskoler.

Elevmødet er omtalt andet Sted. Her vil vi dog gerne 
fremføre vor hjertelige Tak for den Opmuntring, I giver os 
ved at møde saa talrigt og trofast, som I gør.

Eleverne var glade for at rejse hjem paa Sommerferie; 
men de var ogsaa glade for at paabegynde Skolearbejdet igen. 
De sidste to-tre Maaneder er altid de bedste Skolemaaneder 
ogsaa af den Grund, at der er mest Ro og Samling om Ar
bejdet og Samlivet i den Tid.
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Knud Kristensen og Hustru i Haubro.

Eva Haugaard fortalte en Aften om Hjælpearbejdet i 
Polen.

Konsulent Frk. Tarp, København, holdt to Foredrag om 
den unge Piges Uddannelse. Eleverne havde ogsaa nogle Ti
mer sammen med Egnens Husmoderforening. Meta havde Som
meren igennem Timer i Boliglære. Det er jo bl. a. Skolens 
Maal at bidrage til, at de unge Piger ikke alene maa blive 
gode og dygtige Mennesker, men ogsaa dygtige Husmødre, 
Hustruer og Mødre.

En Dag fik vi Besøg af en hollandsk Lærer, der selv 
havde lært sig Dansk. Han fortalte interessant om Holland 
under og efter Krigen.

Nogle norske Husmødre, der var paa Besøg paa Egnen, 
gæstede os sammen med Bestyrelsen for Himmerlands Hus
holdningsforening.

Sidst i Juli Maaned deltog jeg, som Repræsentant for De 
danske Ungdomsforeninger, i Verdens demokratiske Ungdoms
stævne i Prag. Det var min Mening at fortælle herom i Aars- 
skriftet; men paa Grund af den store Rationering af Papiret
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Et Udsnit af de 3500 Tilhørere.

Her burde anlægges Sporvogn.
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Misundelse.

maa jeg opgive dette og nøjes med at henvise til »Dansk 
Ungdom«, Nr. 33 og 34, hvor jeg har beskrevet Turen.

Til Høstfesten var der ca. 400 Deltagere, og det kneb 
med Pladsen i Gymnastiksalen. Mit Forslag om til næste Aar 
at dele Festen saaledes, at Karlene kom en Dag og Pigerne 
en anden Dag, blev ikke vedtaget. Men bliver det ved med 
denne Vækst, kan det blive nødvendigt at fastholde, at Med
lemmerne kun maa medtage deres Kæreste, hvis denne er 
gammel H. U.er. Forbered jer paa dette i god Tid.

En bagende varm Augustdag tog Skolen Fridag, og alle 
drog ud til Sommerhuset fra Morgenstunden af for at nyde 
den sidste af de mange skønne Sommerdage, som vi havde 
tilbragt derude i den solrige Sommer.

En Sensommerdag tog hele Flokken paa Lyngtur til Hyl- 
lebjerg for at samle Lyng, der senere under Eva Haugaards 
Ledelse blev bundet i smukke Kranse, som sikkert nu hæn
ger i mange Ungpigeværelser.

I de senere Aar har Efteraarsmødet formet sig som en 
værdifuld Afslutning paa Sommerskolen, saaledes var det og
saa Tilfældet i Aar. Pastor Jørgen Jensen talte direkte til den 
bortdragende Pigeflok ved sin Gudstjeneste, og Ordførerne, 
Præsterne Fredslund Andersen og Evald Kristensen samt Høj-
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De optrædende ved Elevmødet. »Liden Kirsten«.

Mindestenen paa sin nye Plads.

skolemændene Hans Lund og 
Bo Rud, havde alle noget 
værdifuldt at bringe.

Ved Afslutningen var saa 
godt som alle Elevernes For
ældre mødt, og det maa siges 
til deres Ros, at de alle 
mødte til den fastlagte Tid. 
Efter Middagen opførte Ele
verne nogle Sang-Optrin. De 
to Gymnastikhold viste Gym
nastik, og Sangkoret sang 
nogle Sange.

Paa Forældrenes Vegne 
takkede Lærer Ostergaard, 
Ullits, for Børnenes Ophold. 
Endvidere talte Aksel Nielsen 
og underskrevne, der beteg
nede Holdet som »Det syn
gende Hold«.

I Oktbr. havde vi det sæd
vanlige Gymnastikkursus un-
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Familien Bidstrup.

der Fru Anne Marie Børup og Mads Nielsens dygtige Ledelse. 
Der var 120 Deltagere fra alle Egne af Landet. Under Kur
suset afholdtes en Koncert, hvortil der var mødt ca. 600 Men
nesker. Aalborg Byorkester spillede med Kapelmester Jens 
Schrøder som Dirigent og med den unge Kunstner Sigvald 
Michelsen som Solist. Koncerten blev en stor Oplevelse for 
den lydhøre Forsamling.

Naar man i disse Dage færdes ude i Naturen, bliver man 
mindet om, at et Aar er gaaet. Naturens store Kredsløb slut
ter med Vinteren, hvoraf et nyt Aat igen vil opstaa. Ja, et 
Aar er gaaet. Det har vel for de fleste af os været rigt baade 
paa Glæder, Skuffelser, Sorger og Bekymringer. Naar man 
lader Aarets Begivenheder og Tildragelser passere forbi en, 
vil Sindet maaske fyldes med et Ak, men ogsaa for mange 
med en Tak. Naar dette i saa høj- Grad er Tilfældet med os, 
skyldes det ikke mindst jer, der læser dette Aarsskrift, hvor
for vi føler Trang til at slutte Beretningen fra det svundne 
Aar med Ordet Tak!

Meta og Holger Bidstrup.
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MEDDELELSER FRA ELEVFORENINGEN

Skolen og Elevforeningen har i det forløbne Aar afholdt de sædvan
lige Møder og Sammenkomster. Nytaarsfesten havde en voldsom 
stor Tilslutning — tæt ved 400, der er Interesse nok for at komme 

sammen og Stemning for at faa en Danseaften paa den gamle Skole. 
Men det havde ogsaa været spændende, om der var lige saa stor Tilslut
ning til Foredragsmødet Dagen efter.

Da det vist aldrig har været Tilfældet, har Bestyrelsen nu bestemt, 
at Møde- og Festaften skal være samme Dag, saa der bliver Foredrag 
og Oplæsning om Eftermiddagen og Dans om Aftenen, saa maa der blive 
stor Tilslutning.

Til det store Sommerelevmøde var mødt 6—700 forhenværende Ele
ver. Jørgen Jensen holdt Gudstjeneste i Gymnastiksalen og prædikede 
over Teksten om Peters Fiskedræt.

Om Eftermiddagen samledes man om Kaffebordene i Gymnastik
salen. Efter Sang og Velkomst var der Generalforsamling i Elevfor
eningen. N. P. Nielsen aflagde Beretning og oplyste, at Medlemstallet 
nu var 1869.

A. N. oplæste Regnskabet. Tallene bliver større for hvert Aar, der er 
udbetalt 1900 Kr. i Elevunderstøttelser i det forløbne Regnskabsaar. 
Et Restbeløb paa 200 Kr. er betalt til Rejsningen af Mindestenen. Beret
ning og Regnskab godkendtes. Valgene var Genvalg.

Sangbogen blev atter benyttet, og derefter talte Bidstrup over et 
stærkt personligt Emne, hvor han fremdrog Oplevelser fra sin Barn
doms- og Ungdomstid.

Traneberg pointerede kraftigt Forskellen mellem de negative og posi
tive Egenskaber hos Menneskene.

Skolens Sangkor sang nu nogle flerstemmige Sange, Lærer Kragelund 
var Dirigent.

Sidst talte A. N. om det Skuespil, der skulde opføres om Aftenen, 
Poul Hansens „Tovelille“. Det handler om en Konge, Valdemar den 
Store, der var stor udadtil, men lille som Menneske, for han kunde ikke 
træffe et Valg. Det har noget at sige os i Dag.

Trods Regnvejret gennemførte Pigerne som sædvanlig deres Gymna
stikopvisning nede paa Stadion. Else Nielsen ledede Holdet, og trods 
Vejret kom alligevel noget af det helt rigtige frem i Opvisningen.

Om Aftenen gik „Tovelille“ over Scenen, og der var Stemning over de 
mange Tilskuere. Den alvorlige og varmhjertede Tale, der kommer frem 
i Skuespillet, greb alle. Der var dyb Stilhed, til Tæppet faldt for sidste 
Akt.

Til Afslutning rettede Bidstrup en Tak til alle, der var kommet, og 
man sang til sidst Verset : „Gaa da frit enhver til sit“.

Afsked med Lærere og Kammerater og saa hjem til Dagens Gerning.
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Saa vil vi da ogsaa i Aar fra Elevforeningen rette en Tak til Farsø 
Sparekasse for de 400 Kr., den hvert Aar giver til Elevunderstøttelser.

En Appel til alle Medlemmerne skal heller ikke mangle. Hvorfor 
skal vi vente saa længe, inden I faar indbetalt jeres Kontingent? Hvor
for skal vi hvert Aar bruge mange Penge og unødigt Arbejde til Opkræv
ninger? Send Girokortet tilbage omgå a en de og giv nøjagtige Op
lysninger om Adresseforandringer og lignende. Det er baade I og Elev
foreningen bedst tjent med. I maa ikke svigte.

Til sidst sender vi en Hilsen her fra „Nørreris“ — Storkenes Naboer. 
Vore tre Unger bliver ogsaa store, og de er til megen Glæde baade for 
os og Eleverne.

Tak og Hilsen til alle I store Piger og Drenge. Det er en Opmuntring, 
hver Gang vi hører Nyt fra jer, og det er spændende at følge jeres Veje. 
Velkommen paa „Nørreris“, naar I besøger Skolen.

Karen Ballisager og Aksel Nielsen.

REGNSKABET 1946—47
Indtægt:

Kassebeholdning .......... 2444 24
Kontingent ................... 4030 50
Gave fra Farsø Spare

kasse .......................... 400 00
Indtægt ved Elevmøder 1221 00
Renter ........................... 55 53

8151 27

Udgift:
Aarsskriftet ................... 2129 75
Frimærker og Girokort 300 50 
Understøttelser S. 800

+ V. 1100 ................... 1900 00
Udgifter v. Elevmøder :

Kaffe, Musik og Leje 
af Dragter ................ 1009 26

Restbeløbet til Minde
stenen ........................ 200 00

Gave til Bidstrups Fød
selsdag ....................... 51 00

Sekretærløn.................. 186 90
Kassebeholdning .........   2373 86

8151 27

Ovenstaaende er Dags Dato gennemset og intet fundet at bemærke. 
Haubro, den 1. Juli 1947. Holger Bidstrup.
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Elevholdene fra sidste Aar.

Vinterholdet 1946—47.
Andersen, Gunnar, Lundby, Løgstør
Andersen, Svend Skovfoged, Lundby, Løgstør
Andersen, Knud Skovfoged, Lundby, Løgstør
Andersen, Knud Højbjerg, Nygaard, Vind
Andersen, Peder, c/o Anders A., Vindblæs
Bager, Niels, Øster-Hurup
Beck, Jens Erik, Sofienholm, Klamp
Bjerrum, Harry, Sir, Holstebro
Bjerrum, Finn, Sir, Holstebro
Bjørn, Bent, GI. Nørager, Nørager
Brunsgaard, Niels, Junget, Roslev
Bundgaard, Jens, Døstrup St., H.
Carstensen, Carl, Cort Adlergade 13 F, Aarhus 
Christensen, John, Rønneby, Aars Mark, Aars 
Dahl, Jens, Ladelund, Arden 
Drejer, Niels, Sørup, Støvring 
Fink, Børge, Jannerup, Sjørring 
Fisker, Harald, Sdr. Thise, Jebjerg 
Gylling, Erik, Borghavegaard, Tranebjerg, Samsø 
Hansen, Hans, c/o Simon Hansen, Haldrup 
Hansen, Erik Bjørn, Højbakken, Haubro 
Hansen, Kaj, St. Restrup, Sønderholm 
Houmann, Erik, St. Aistrup, Sebbersund 
Haugaard, Ejvind, Foulum, Ullits 
Hesselberg, Leo, Vammen, Viborg 
Hyllested, Charles, Bonderup Vang, Bonderup 
Højgaard, Jens, Bislev, Nibe 
Iversen, Bryder, Rold, Arden 
Jacobsen, Børge, Vester S træ th, Vilsted 
Jensen, Lians, Alstrup Søndergaard, Ullits 
Jensen, Svenning, Alstrup Nørgaard, Ullits 
Jensen, Svend Erik, 0. Falde, Vilsted 
Jensen, Kaj, »Damgaard«, Fjerritslev 
Jensen, Henning Søgaard, Gedsted 
Jensen, Aage Frejlev, Svenstrup 
Jensen, Gunner, Padkær, Aars 
Jensen, Ejler, Padkær, Aars 
Jensen, Carsten, Søndervang, Overlade, Aars 
Jensen, Svend Aage, Aagaards Mark, Aars 
Jensen, Magnus, Bislev Kær, Sebbersund 
Jensen, Evan, c/o Ejnar J., Østrup 
Jensen, Bertel, Lørslev Mølle, Bonderup 
Jensen, Alfred Norsgaard, Aastrup Nedergaard, Brædstrup 
Johansen, Willy, Bjørumsleth, Løgstør 
Johansen, Jørgen, Glenstrup, Handest 
Jørgensen, Svend Duus, St. Restrup, Sønderholm
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Jørgensen, Herluf, Gravensgaard, Lund, Østjylland 
Kaldahl, Peder, Foulum, Ullits
Kjeldsen, Leo, Gravlev, Skørping
Knudsen, Ejnar, Sørup Mark, Støvring
Kragelund, Henry, Braulstrup, Støvring 
Kristensen, Karl Emil, Braarup, Vindblæs
Kræmer, Søren, Snæbum, Hobro
Larsen, Børge Buus, Sørup, Støvring
Larsen, Christian, Vistorp, Sunds
Lassen, Louis, c/o Luther Lassen, Sofiendahl, Aalborg 
Lybye, Villy, Oudrup, Vindblæs
Lybæk, Hans, Laastrup, Skals
Madsen, Gunnar, Nymøllegaard, Gatten
Madsen, Harald, Søttrup, Gatten
Madsen, Kaj. c/o Ernst Madsen, Holev, Marslev
Midtgaard, Søren, Kokborg, Thyregod
Mortensen, Thorkild, Egedal, Horsens
Mortensen, Henry, Smedien, Sjørslev
Møller, Verner, Fjeldsø, Aalestrup
Nielsen, Aage, Nr. Haubro, Haubro
Nielsen, Niels, Rold, Arden
Nielsen, Niels, Skringstrup, Skals
Nielsen, Bent, GI. Ullits, Ullits
Nielsen, Frank, c/o Snedker N., Gedsted
Nielsen, Kjeld, Mjallerup, Løgstør
Nielsen, Lars, c/o Snedker N., Torslev, Skovsgaard
Nøhr, Jørgen, Løgsted, Løgstør
Olesen, Niels Myrup, Solbakken, Fjerritslev
Olsen, Vagn, »Louisendal«, Halkær
Pallesen, Carlo, Klarup
Pape, Finn, Sønderlade, Overlade, Aars
Pedersen, Holger, »Ostergaard«, Sjørslev
Pedersen, Kristian, Salling, Vindblæs
Pedersen, Niels Myrup, Salling, Vindblæs
Pedersen, Jens Hald, Giver, Aars
Pedersen Jens Kr., Albæk, Støvring
Petersen, Knud, Smedien, Vindblæs
Rasmussen, Niels, Bakkebo, Thyregod
Scultz, Jens P. Hahlgaard, Maabjerg, Holstebro
Skou, Ejler, Thinggaard, Ullits
Skou, Erland, Thinggaard, Ullits
Skovhus, Svend, Blære
Stensgaard, Bent, Stenild, Hobro
Sæderup, Børge, Gravlev, Støvring
Sørensen, Ingemann, Sellegaard, 0. Hurup
Sønder, Erik, Salling, Løgstør
Thybo, Karl Emil, Østerbølle, Aalestrup
Valsted, Frede, Salling, Løgstør
Valsted, Holger, Vindblæs
Ostergaard, Jens, Gravlev, Støvring
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Sommerholdet 1947.
Andersen, Dora, c,'o Anders A., Vilsted
Andersen, Marie, Stubbegaard, Flersom, Hobro
Andersen, Margit Fristrup, Ejdrup, Vegger
Akselsen, Else, Gatten
Bach, Christa, Bælum
Bach, Karen, Grønnerup, Fandrup
Behnk, Elin, Haubro
Bisgaard, Ulla, Bystrup, Gedsted
Bjerre, Elna, Mejrup, Holstebro
Bjørn, Tenna, Bradstrup, Ravnkilde, Arden
Bjørn, Kaja, Durup, Nørager
Brødbæk, Agnes, Skylvad, Borbjerg, Holstebro
Bych, Birthe, Kærvej I, Emdrup, København 
Clausen, Margrethe, Slotsgade 12, Aalborg 
Christensen, Tove, Kvosted, Løgstrup
Christensen, Tove Holm, Salling, Vindblæs
Dam, Erna, Hannerup, Hobro
Degn, Karen, clo Alma D., Rørbæk
Flou, Gunhild, GI. Nørager, Nørager
Foldberg, Esther, Vesterled 9, Viborg
Frøkjær, Herdis, Kølby, Løgstør
Frøkjær, Lilly, Havsør, Østerild
Haase, Emmy, Tyrrestrup, Nibe
Hansen, Tove, Brønduin, Løgstør
Hansen, Erna, Døstrup H.
Hansen, Laura, Hannerupgaard, Hobro 
Hemmingsen, Annemarie, Haldrup
Hollesen, Maren, Torslev Kær, Skovsgaard
Højbjerg, Karen, Løvelbro, Viborg
Iversen, Stinne, Grættrup, Roslev
Jensen, Krista, Boldrup, Nørager
Jensen, Helga Bach, Søttrup, Hornum
Jensen, Karen, c/o Alfred J., Solbjerg
Jensen, Birgit Marie, Salling Vestergaard, Løgstør
Jensen, Dagny, Jelstrup, Haubro
Jensen, Marie Juni, Abildgaard, Hornborg, Flemming
Jensen, Else Marie, Hersom, Møldrup
Jensen, Erna, Kvols, Løgstrup
Jensen, Elna, Brøndum, Hobro
Jeppesen, Bodil, Floustrup, Roslev
Johansen, Rigmor, Bøstrup, Højslev
Juul, Helga, Ørnsnæsgaard, Sebbersund
Jørgensen, Tove, Grynderup, Nøragei-
Jørgensen, Anna, Mejeriet, Søvind
Jørgensen, Ruth, Mejeriet, Søvind
Kjeldal, Ingeborg, Boldrup, Nørager
Knudsen, Ida, Spettrup, Stenderup
Kortegaard, Anna Dahl, Tøving, Sdr. Draaby, Mors 
Kroer, Edith, Sønderup, Støvring
Laigaard, Erna, Brigsted Møllegaard, Søvind
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Larsen, Inger, St. Restrup, Sønderholm
Larsen, Laura, Stenum, Brønderslev
Lausten, Anna Brask, Lynderup, Skais
Lausten, Anna, Lisentorp, Nørager
Lerche, Else, Korning, Hatting
Lund, Ingrid, Kærgaard, Seide, Roslev
Madsen, Gerda, 0. Falde, Vilsted
Mejlstrup, Inge, Stenild, Hobro
Midtgaard, Nora, Kokborg, Thyregod
Mouritsen, Anna, Navndrup, Møldrup
Nannerup, Gerda, Gl. Rybjerggaard, Roslev
Nielsen, Irene, Grønning, Gatten
Nielsen, Nanny Thorup, Mejeriet, Barmer, Sebbersund 
Nielsen, Esther, Munksjørup, Aars
Nielsen, Ane Kirstine, c/o Amtsvejm. N., Aggersund 
Nielsen, Else, Smedien, Byrsted, Nibe
Nielsen, Karen Halkjær, lïaar Vestergrd., Hinnerup 
Nygaard, Lilian, St. Restrup, Sønderholm
Olesen, Inga, Oudrup, Vindblæs
Pedersen, Gudrun, Præstegaarden, Sønderup, Støvring
Pedersen, Dora, Østrup, Haastrup, Fyn
Pedersen, Kirstine, Gøttrup, Farsø
Pedersen, Erna, GI. Ullits, Ullits
Pedersen, Gerda Rod, Søttrup, Hornum
Pedersen, Esther, Junget, Roslev
Pehrson, Bodil, Mejeriet, Kirketerp, Støvring 
Pinstrup, Grete, Sørup, Støvring
Poulsen, Lis, Thorup, Nørager
Porsborg, Anna, Giver Østergaard, Aars
Røgild, Anne, Holmgaard, Skals 
Schjødt, Nora, Farstrup, Sebbersund 
Schjønning, Ruth, Risgaarde, Farsø
Skov, Ida, Skjellerup, Hobro
Sørensen, Erna, Kvosted, Løgstrup
Sørensen, Margrethe, Frejstrup, Løgstør
Sørensen, Magda, Frejstrup, Løgstør
Sørensen, Johanne, Allestrup Vestergaard, Rørbæk 
Tegtmeier, Betty, Kirkedal, Bonderup
Teilmann, Else, Korning, Hatting
Thomsen, Jensine, Hjeds, Støvring
Troelsen, Grethe, Nim
Vestergaard, Maren, Fiskbæk, Løgstrup
Villadsen, Karen, Djørup, Sebbersund
Winther, Helene, Lundnæs, Sebbersund
Østergaard, Tove, Skolen, GI. Ullits, Ullits

Ungdomsskolens samlede Elevtal fra sidste Aar udgør 191 
fordelt paa følgende Amter: Aalborg 117, Viborg 28, Skander
borg 10, Thisted 7, Ringkøbing 7, Hjørring 7, Vejle 6, Aarhus 
3, Randers 3, Odense 1, Svendborg 1, Holbæk 1 og Køben
havns Amt 1.
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NOTER
Vinterskolen er begyndt med 99 Elever. Den kommende Sommer

skole har været fuldmeldt siden 1. November.
Som ny Lærer er antaget Harald Andersen, der tidligere har været 

Lærer paa Rens Efterskole og Ollerup Gymnastikhøjskole. Fru Krage
lund underviser ogsaa ved Vinterskolen.

Som tidligere meddelt bliver Nytaarsfesten og -mødet slaaet sam
men og vil i Fremtiden blive afholdt d. 2. Januar Kl. 14,30. Højskole
lærer Eog Pedersen, Rødding, taler, og Seminarielærer Troelsen, Silke
borg, læser op. Kl. 20 Dans for Foreningens Medlemmer. Tag Aftens
mad med. Der danses i bløde Sko.

15. Juni-Mødet bliver Kl. 14,30. Søg at komme saa mange som mu
ligt. (Mad medbringes.)

Elevmødet bliver den 4. Juli Kl. 10. Mød til Tiden og tag Mad med.
Plan over Norgesturen i den efterfølgende Uge bliver tilsendt, de 

paagældende gamle Elever.
Høstfesten afholdes den 22. August (bløde Sko), Efteraarsmødet d. 

25. og 26. September Kl. 14,30. Om Lørdagen taler Forstander Sune 
Andresen, Engelsholm, og Pastor Tage Rydal, Ryslinge ; sidstnævnte 
læser et Skuespil om Aftenen. Om Søndagen bliver der Gudstjeneste ved 
Jørgen Jensen Kl. 10. Om Eftermiddagen taler bl. a. Biskop Øllgaard, 
Odense. Om Aftenen bliver der sandsynligvis Koncert af fynske Mu
sikanter.

Gymnastikkursuset bliver i Ugen 17.—24. Oktober.
Bortset Økonomaen er alle vore nuværende Hjælpere gamle Elever, 

nemlig Kamma Thomsen, Herdis Bech, Anna Jørgensen, Erna Laigaard 
og Margit Jensen.

Gartner Dahl Christensen er blevet ansat ved Faurskov Optagelses
hjem pr. Lerbjerg; i hans Sted er antaget Gartner Peder Larsen, Fyn. 
Karl styrer stadig Landbruget. Lærer Villy Oswald er bleven gift og 
er nu Friskolelærer i Mellerup. Eva Haugaard er Aftenskolelærerinde 
i Ringkøbing Amt. Else Nielsen og G. Teilmann er Lærerinder paa Øl
god Efterskole.

Vi har modtaget den triste Meddelelse, at Niels Møller Christensen, 
Onsild, Elev 1943/44, er død. Han døde som en Helt med Smil og trø
stende Ord til sine kære. Han var en af de unge, man daarligt kan 
undvære. Ære være hans Minde.

Om vore Børn kan meddeles: Julius er blevet Student, og for Tiden 
læser han til Optagelsesprøve paa Officersskolen. Hans er i Vinter Elev 
paa Folke Triers Højskole, Abild pr. Tønder. Else klarer nu alene Stue
pigepladsen paa Stavn. Til Sommer skal hun være Elev. Bodil og Arne 
har lige lært at cykle, og de er vældig optaget af det, og iøvrigt pas
ser de deres Skole og Legekammerater.

Lille Karen har travlt, med sine Dukker, Missekatte og Dværghøns.
Elevforeningens Formand Niels P. Nielsen og Hustru beder os hilse 

og ønske jer en glædelig Jul.
Modtag til Slut vore hjerteligste Hilsener med Ønsket om, at I, gamle 

Elever, jeres Forældre og andre trofaste Venner maa faa Lov til at 
fejre en rig og velsignet Julefest. H. B.



i minder om, at det paa Generalforsamlingen er
V blevet vedtaget at udsende Aarsskriftet ved Post

giro; det foregaar saaledes, at Beløbet indsendes paa 
det medfølgende Indbetalingskort. Indbetalingen maa 
ske snarest; er Beløbet os ikke i Hænde inden 3. 
Januar, fremsender vi Opkrævning paa Beløbet, og 
man er pligtig til at indløse denne, hvis man ikke for
inden har returneret Hæftet. Man sparer Porto ved at 
benytte Indbetalingskortet, saa vi henstiller til jer at 
sende Indbetalingskortet inden nævnte Tid.

Generalforsamlingen har ligeledes vedtaget, at hvor 
der er flere Søskende, der staar som Medlemmer, be
taler den ene 2 Kr. 50 Øre, de øvrige 1 Kr. I saadanne 
Tilfælde sendes kun eet Aarsskrift, hvis ikke andet 
forlanges.

- H. L. RAFAILIIN


