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1. Aargang

E;ertryk uden Kildeangivelse forbydes
Gode Raad (l Ungdommen.
I Løgstør Missionshus a9oldtes i A;es Juletræsfest for unge. I Festen deltog ca. 40 unge Kvinder og ca. 20
unge Mænd.
Provst Westergaard ledede Festen og holdt Hovedtalen ud fra MaIh. 25,6 ”Men ved Midnat lød der et
Raab ”Se, Brudgommen kommer, gaa ud og mød ham.
DeIe gælder i de jordiske Forhold. De unge bør ikke bortødsle hele deres Løn, men sæIe en Del af den paa
Rente (l den Dag, de skal sæIe Bo, saa de kan undgaa at s(;e Laan eller købe paa AUetaling. De unge bør
endvidere benyIe Tiden (l at dyg(ggøre sig (l deres Gerning; de, som ikke er dyg(ge, kan ikke vente at faa
Beskæ;igelse eller klare sig i vor haarde, krævende og kriseprægede Tid. De unge bør ogsaa samle
Kundskaber,hvilke giver Indhold i Tilværelsen – og sidst, men ikke mindst, bør det huskes, at Livet her er en
Forberedelse (l Evigheden.
E;er at der var drukket Kaﬀe og blevet læst et Par Fortællinger, viste Lærer Mose Romanen ”Qua vadis”
fra Kejser Neros Tid i Lysbilleder, og Missionær Rasmussen sluIede Festen Kl. ca. 11½.
Gudstjenesten Nytaarsdag.
Løgstør Sognekirke Kl. 10 (Skri;emaal Kl. 9½)
Løgstør Frimenighedskirke Kl. 10.

Løgsted Kirke Kl. 2.

Hvorledes man i 1932 bevæger en fuldmyndig Kvinde 9l at forlade Byen med 13-14 Timers Varsel.
11 November – 23 December d. A. havde undertegnede en Husbestyrerinde ved Navn Frk. Jensen. Hver
eneste Smule, hun og jeg har ha; sammen, maa for min Skyld gerne komme frem i Dagslyset! Jeg har intet
at skjule desangaaende!
D. 23 ds, lidt før Kl. 6, ﬁk Frk. Jensen Bud om at komme ned (l Hr. Søren Hansen, Skolegade 8; man gav
Tilsagn om at være hjemme og modtage hende, hvilket ogsaa var Tilfældet. Hun kom derned Kl. 6 ¼. Da hun
gik ene derned, maa Rig(gheden af følgende staa for hendes Regning. Da hun kom derned, forelaa der
Telefonbud fra hendes Morbroder, Hr. Uddeler Vilhelmsen, Veddum Brugsforening, hvor man anmodede
hende om ikke at blive i Løgstør længer, men allerede næste Dag komme (l Veddum (det var ikke hendes
Plan at rejse saa (dligt, og desuden havde hun tænkt paa at vende (lbage (l Løgstør e;er et Julebesøg i
Veddum) – Hr. Søren Hansen sagde ” Deres Morbroder er jo en bestemt Mand”, hvilket kan udlægges saaledes: ”Prøv ikke at trodse hans mæg(ge Villie!” – Om det saa var, hvilken Bil Fr. Jensen skulde med den
følgende Morgen, og hele hendes Rejseplan, var alt planlagt, da hun e;er ca. 20 MinuIers Fraværelse kom
(lbage (l mig.
Hr Søren Hansen er Agent.
Svend M Larsen
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