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Den ^eilige Hat
D?at over QtølebcmS ^ange — ^prberne fibber paa ^agt, 
taler om ©pner og ©ange, bvab om ø??eofiaé er fagt. — 
^rat ba bet (péner i -Øller, ^immelené Älarbcb ta’r til, 
Sngleneé følvFlare DvøØer toner til ^arperneé ©pil.

Spttenbe ©jale fornemme ^nbffab fra Svigbebé ^jem. 
batten og Hulben be glemme, — Englen veb ^aalct Øaar frem, 
flammen opbluéfer og baler, ©tilbeben breber fig ub.
Englen til ^prberne taler, bringer bem frpbefulbt £Bub.

$rpgt ej, 3 (Falvenbe fenner! Soft 3ereé 2lafpn Fun glab! 
©onnen, (Sub perron 3er fenber, fobt er i ^etlebemé ©tab! 
Ärpbben nn gemmer ben fpabe, om barn ®ub Sngle flaarQlagt, 
fpnger om himmerigs (Siabe: Äongen i ^attigmanbé ©ragt.

QSren ®ubé i bet bøje! greben er Fommen til 3orb!
Änalenbe alle fig bøje — taFFe for (Saven fulbjlor! — 
Prüfet af Sngleneé linger fvinber i bunFlefle 91at, 
fjerne ^ovfange Flinger. — .^prberne rejfe fig brat.

©e, paa ben natmørFe ^ue funFler en ©tjerne faa (Føn!
•ÖVO, ber ben ©tjerne mon flue, (eber ben frem til ®ubé ©øn. 
4oprber meb (Siabe i ©inbe Fnaler for (Sub^barnet neb. — 
■^i Fan i Ørbet b^m pnbe. ^avn b^m! ba b<ir bu (Subé $reb!

S b t i f t i a n i é f e n, 
Sorup SPræfteøaarb.



Ved Sommerskolens Afslutning.
En Tale, der ikke blev holdt.

Som alle vore Sommerelever 1938 véd, var 
Forstander Pedersen ikke helt rask henimod 
Slutningen af Sommerskolen, og’ paa selve Af
slutningsdagen, da Skolen havde mange Gæster, 
maatte Forstanderen gaa til Sengs, og Lægen 
forbød ham at deltage i Afslutningen. Her er 
Opskriften til Afslutningstalen:

S aa fik vi endnu engang Lov til at holde Skole med 
en Flok unge Piger. Jeg har det Indtryk, at det blev 

en virkelig god Sommer. Her har som sædvanlig været 
godt Arbejdshumør, og her har i Sommer været et fint 
og godt Kammeratskab, ja, og saa er der Sang i de kære, 
unge Piger.

De synlige Resultater af Elevernes og Lærerkræfternes 
Samvirke har alle Lejlighed til at se, og de plejer at tale 
for sig selv; det kan de ogsaa denne Gang. Derfor skal 
alle Skolens Medarbejdere have Tak, og Skolen paaskøn
ner i høj Grad, at Eleverne saa at sige uden Undtagelse 
har gjort deres til at naa det smukke Resultat.

Nu om et Par Dage er Samværet forbi, og enhver 
drager ud paa sin Post. Denne kan jo blive mer eller 
mindre svær for de forskellige — det faar nu blive, som 
det maa og skal. Men derude i det praktiske Liv paa 
den Post, der bliver hver enkelt af os betroet, skal det 
saa virkelig vise sig, hvad vi duer til, og lykkelig den, 
der allerede som ung faar Sans for, hvad det er for Vær
dier her i Livet, der kan give os Styrke til at tage vor 
Tørn, hvordan den end bliver.
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Ovre i London staar et Broncemonument som Minde 
om William Gladstone — i sin Tid Europas betydeligste 
Politiker. — Man ser Mandens kraftige Skikkelse med 
et Ansigt, der lyser af høj Intelligens og kraftig Karak
ter. Paa Kunstværkets Fodstykke, det, der altsaa bærer 
Manden, har Kunstneren i sit Sprog sagt noget om, hvad 
der var det bærende i Mandens store Livsværk. Maaske 
kan Kendskab til dette ogsaa hjælpe en eller anden af de 
unge Piger til god Orientering — ogsaa i vor Tids brogede 
Verden.

Paa nævnte Fodstykke ser man 4 symbolske Billeder: 
Paa første Billede ses en Moder, der er optaget af at 
undervise sit Barn. Hun har en opslaaet Bog paa Skødet, 
mens hun med udstrakt Arm og Finger peger ud i den 
vide Verden. Hun vil saa gerne lære sit Barn Livets 
vanskelige Kunst. Kunstneren har forstaaet, hvad den 
gode Opdragelse betyder.

Paa det næste Billede ses atter en Moder, hun har sin 
egen kønne og velklædte Dreng i venstre Arm, mens hun 
med højre Haand søger at drage en anden Dreng hen 
til sig. Han er en fattig og forkommen lille Fyr, og det 
er øjensynligt Moderen meget magtpaaliggende at faa et 
Møde i Stand mellem de to Drenge. Den ene, hendes egen, 
kære Søn, fra et lyst og venligt Hjem; den anden sand
synligvis fra en af Storbyens elendige Baggaards-Huler. 
Moderens Ansigt taler, og det er, som hun siger: Kunde 
I to Drenge dog komme i god Forstaaelse med hinanden, 
da vilde mange farlige Skillemure her i Verden falde. 
Hvor forskellig end eders Herkomst er, tilhører I dog 
begge den samme store Menneskehed, er undergivet det 
gaadefulde Livs Vilkaar. Hvad om Broderskabsfølelsen 
kunde slaa dybe Rødder i eders Hjerter. Meget her i 
Verden vilde da ændres til det bedre. Maatte Livets Herre 
og Gud lære jer dette.

Det tredje Billede er lidt uhyggeligt. Atter ser man 
en Kvinde med et Barn. Men her er Fare paa Færde. En 
hæslig Slange har allerede snoet sig om Kvinden og er 
klar til at bide. Men med et modigt og kraftigt Greb har


















































































































































































