Korte Notitser fra Ribe Amt 1928.
Askov højskole skiftede 1. nov. 1928 forstander, i
det Jacob Appel, som har været skolens leder siden
4

1906

(med undtagelse af de perioder, da han har været
medlem af ministeriet) fratrådte som forstander, og
denne post blev overtaget af J. T h. Arnfred, som
siden 1910 har været lærer ved skolen.
Askov

højskoles tredje forstander

født i Sønder*
bøl vest for Varde 19. dec. 1882 som søn af gårdejer
N iels Jensen og hustru Margrethe Christen*
sen.
Han var ved landbrug til 1901, blev student 1904,
cand. polvt. 1910. Blev leder af statens forsøgsmølle i
Askov 1910 og samme år lærer ved højskolen. Gift med
Karen Helweg 1911.
Foruden af højskolearbejdet har Arnfred i de senere
år været ret stærkt optaget af andelsvirksomheden. Det
begyndte hjemmefra, idet han blev formand for Askov
brugsforening 1921. Han blev repræsentant i F.D.B. 1923
og formand for repræsentantskabet 1927. 1925 blev han
formand for andelsbankens repræsentantskab og med*
lem af dens likvidations komite.

valget 1926

og

er

Medlem af andelsud?

udvalgets formand 1927.
S. A.

Stormen den 23. og 24. November 1928. Fredag
23. Novbr. opstod fra Syd en stærk Storm, der, idet

den
den
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drejede mod Vest, steg til en Orkan, der foraarsagede
store Ødelæggelser. Vesterhavet Sendte saa store Vands
masser ind mod Kysten, at der aldrig før er maalt saa
høj en Vandstand ved Esbjerg Havn. Det ny Havdige
fra Darum til Roborg blev gennembrudt flere Steder, og
andre Steder blev den saa medtaget, at der regnes med
180,000 Kr. for at faa Skaden udbedret. Strandvejen
mellem Esbjerg og Hjerting bortskylledes paa begge Si*
der af Broen over Guldager Bæk, og Vandet stod c.
2 Meter højt over Landevejen mellem Alslev og Toft*
Paa Alslev Vestermark stod Vandet % Meter højt
inde i den yderste Ejendom, saa Beboerne maatte søge
næs.

Tilflugt paa Loftet. En Skypumpe, der ledsagede Stor*
men, gjorde store Ulykker paa fire Ejendomme i Hos
strup Sogn. Forsamlingshuset raseredes fuldstændigt.
Niels Tobiasens Stuehus jævnedes med Jorden, og kun
ved et Under reddedes Børnene, der var kommen i Seng,
alt Indbo smadredes. C. P. Lunds Stalds og Ladelænge
faldt ganske, og

Petrea Hansens Gaard udstod paa fors
skellig Vis en hel Del Molest med nedfaldende Gesims
ser, revnede Mure, en væltet Gavl og Skade paa Taget.
Endelig rykkede Skypumpen et femte Sted en Ajlepumpe
op af Beholderetn og førte den ti Meter bort. Skypumpen
fortsatte over Alslev Sogn, hvor den berørte flere Ejens
domme uden dog at gøre større Skade.
H. P. H. N.

Den 8. Juni døde Sognepræst

for Henne

og

Lønne

Menigheder Rasmus Hansen Ravn. Han blev født i
Risby, Baarse Sogn, i Sydsjælland 20. Marts 1866. I 1886
kom han til Amerika og fik Præsteuddannelse paa Skolen
i Westh Denmark, Wisconsin. 1892 tog han theologisk
Embedseksamen, og samme Aar blev han gift med Frøs
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ken Dorthea
land.

Jørgensen fra Oxenvad Sogn i Sønderjyl*

Fra 1892—1924 "var han Præst ved flere danske

Menigheder i Amerika, fra Juli 1924 Sognepræst til
Henne Lønne.

Som Ordets

Forkynder hørte han ikke til dem, der
blænder; men ved sin jævne og tilforladelige Forkyn*
delse vandt han flere og flere Venner. Kun faa Præster
har opsøgt de syge og talt med dem som han.
Menigheden har siden rejst et smukt Mindesmærke
paa hans Grav.
H. T.

