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1. Aargang

E3ertryk uden Kildeangivelse forbydes
Julefest for gamle
a.oldtes i Gaar E3ermiddag i Løgstør Missionshus. Festen var besøgt af ca. 60 gamle – Pastor Hansen,
Salling, holdt hovedtalen over 1. Tim 1,15. E3er kaﬀen sang et lille Børnekor ”Julen har bragt velsignet Bud”
og hver Deltager i Festen modtog et Kort med et Skri3sted. Den Ældste Kvinde (Enkefrue ? ? , Lars Larsens
Moder, De Gamles Hjem, 84 Aar) og den ældste Mand (Murerm. Mortensen, 82 Aar) modtog hver en særlig
Opmærksomhed. Pastor Hansen sluZede Festen.
Næste Fest for gamle i Missionshuset a.oldes Onsdag d. 8 Februar, ved hvilken Lejlighed Provst
Westergaard taler.
Hans Knudsen og Arresten.
I den tradi^onelle Opsats over Julea3ens Forløb paa de forskellige oﬀentlige Ins^tu^oner nævner Hans
Knudsen den glædelige Kendsgerning, at Arresten stod tom – og saa er der begribeligvis ikke mere at skrive
om – Men det er værd at lægge Mærke ^l, at det er første Gang, Knudsen i det hele taget har beskæ3iget
sig med Julen i Arresten. Nu har vi jo faaet en Arres_orvalter, som er i nær Slægt med d`Hrr Karl Jensen og
Niels Nielsen, og som nyder den Ære at være Genstand for Knudsens allernaadigste Bevaagenhed – DeZe
har jeg i og for sig intet imod. De sidste Gange, jeg har mødt Hr. Jensen paa Gaden, har han ganske vist ikke
hilst paa mig, men deZe er i hvert Fald ikke min Skam, jeg bærer mit Hoved lige højt, men Sagen staar
saadan, at jeg hverken frygter Dommer eller Poli^.
Men jeg ﬁnder Anledning ^l at paapege, at saa længe Hr. Christensen var Arres_orvarer vilde Hans
Knudsen ikke omtale Julen i Arresten. Hr. C sluZede sig som bekendt ^l Indre Mission, og Erfaringerne
godtgør, at disse ”formastelige” plejer at staa paa Knudsens sorte liste, udelukkede fra enhver Form for
Anerkendelse – Knudsens Fader var derimod en re_ærdig Mand, som f. eks. i 1928 skriver, at der var kun 1
Arrestant, hvor Arres_orvalter Christensen sørgede for, at Julea3en ikke blev alt for trist for ham.
Jeg sluZer mig ikke ^l Indre Mission – Jeg agter ubarmhjer^gt at afsløre og hudﬂeZe Ure_ærdigheder,
enten den rammer Missionens folk eller andre, og enten den prak^seres af Missionens folk eller andre.
Red.
Hr. Uddeler Vilhelmsen, Veddum Brugsforening,
har e3er sigende Lillejulea3en ringet Repræsentant Søren Hansen, Løgstør, op for at udvirke, at hans
SøsterdaZer, min daværende Husbestyrerinde, Frk. Jensen, hur^gst muligt forlod Løgstør. Hr. Hansen har
^lskrevet mig saaledes ” Hvad Hr. Vilhelmsen har sagt ^l mig, er Dem uvedkommende, men jeg vil ikke
gerne gentage det – for Deres Skyld”
Hr. Vilhelmsen er, e3er hvad jeg har hørt, 52 Aar – Staar denne Mand og siger noget i en Telefon, som
ikke taaler at gentages? – Staar han og ^lsviner en Mand pr. Telefon som han slet intet Forhaandskendskab
har ^l?
Hver eneste Smule, jeg har ha3 sammen med Frk Jensen, taaler for mit vedkommende Dagens Lys! Red

