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Sæii dont.
Nr. 2. i Sttli 1C)18. 1. Giarg.

Du og Din Mor.
Om det Emne burde der nu ikke være andet end 

godt at sige, thi ingen staar hinanden nærmere og 
er knyttet til hinanden med naturligere og stærkere 
Baand, end I to. Og dog synes jeg, der i mange, 
mange Tilfælde er slet ikke saa lidt af det, der ikke 
er godt, at sige om dette Forhold, ja meget mere, 
end der er Plads til at komme ind paa her. Hvor 
kniber det f. Eks. ikke ofte for Jer Døtre at være hjælp
somme nok over for Eders Moder. Hvor mange af 
Jer kan komme op før hende om Morgenen og faa 
gjort i Stand i Stuerne eller i hvert Fald begyndt 
paa det, før hun kommer. Er det ikke snarere saa- 
dan, at det er Mor, der maa ud af Sengen først og 
kalde paa Jer, at det er hende, der gaar i Gang 
med at skabe Hygge i Stuerne, ja ofte maaske er 
helt ene om det. Og som det gaar om Morgenen, 
saaledes gaar det ofte hele Dagen igennem. Medens 
I burde lægge Vind paa at tage .Stødet af for Eders 
Moder, er det vist ofte, I ved Jaskeri og Efterladen
hed snarere lægger et Plus til hendes Besvær. Og 
nu I opvoksende Sønner, staar Eders Hjælpsomhed 
i det rette Forhold til Eders Kræfter og Evner; er 
I straks ved Haanden med en beredvillig Hjælp, 
naar 1 ser Mor eller Søster ase op eller ned ad en 
Trappe med et Par fyldte Spande eller en Kurv 
med Vasketøj. Jeg spørger kun; men jeg spørger, 
fordi jeg ofte har lagt Mærke til, at det tit er lidt 
smaat med den selvbudne Hjælp. Og Høfligheden, 
Eders hele Optræden og Væremaade kan det ogsaa 
til Tider være skralt med, naar det gælder Eders 
Mor; hende byder I i saa Henseende somme Tider, 
hvad I aldrig vilde vove at byde Eders Far. Og
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det er med et mildt Udtryk grimt, selv om Fejlen 
her ikke er Eders alene. Men I bør vide, baade I 
lange Drenge og I unge Piger, baade I, der endnu 
er Børn, og I, der er voksne, at overfor sin Mor 
kan man aldrig være høflig nok, kærlig nok og hjælp
som nok. Og I bør indrette Eders Forhold overfor 
hende i Overensstemmelse med denne Viden, for 
ellers vil der, naar den Dag kommer, da I skal 
miste hende, til Eders Sorg ogsaa komme Anger og 
Fortrydelse. Og Sorgen alene kan være tung nok, 
saa meget mere, som der vist ikke findes en tungere 
Byrde end den Anger, der kommer for sent. Og 
hvad jeg her har skrevet, det gælder alle Aldre; 
ingen vokser fra Barneforholdet til sin Mor. Man er 
sin Mors Dreng, enten man er eet Aar, tredive eller 
halvtreds. Lykkelige de Mennesker, der kan faa Lov 
til at være det saa længe. Jeg misunder dem. C.J.

IX. Juli-Mødet den 10
var slaaet sammen med det sædvanlige Afslutnings
møde paa Skoleaaret og havde samlet ca. 25 Med
lemmer, samt nogle Gæster, ialt ca. 30 Deltagere. 
Nogle af Foreningens sceniske Kræfter havde til 
udelt Fornøjelse for deres Kammerater og paa Grund 
af Eksamenstravlheden med meget kort Varsel — 
kun 4—5 Prøver — indstuderet det „historisk, ro
mantiske Udstyrsstykke“ Syend, Knud og Valdemar, 
hvis kaade Løjer fandt en forstaaende Jordbund hos 
Tilskuerne, der livligt applauderede de optrædende, 
ikke mindst Hr. Dollerups fugtige „Bips“ Absalon 
(Kaj Bohm) og Direktør Pipers Kong Svend (Ejulf 
Prosch Jensen); men ogsaa de øvrige Rollehavende 
høstede taknemmelig Paaskønnelse. Frk. Stjernholm 
(Sigyn Prosch Jensen) kappedes da ogsaa med Fru 
Piper (Ingeborg Pedersen) henholdsvis som Kong 
Valdemar og Astrid om at være en Pryd og Fryd 
for Øjne og Ører. Hr. Mikkelsen som „den skumle“ 
Ditlevsen (Vøgg Prosch Jensen) havde gjort sig sær
lig fortjent ved at overtage Rollen uden Varsel ved 
Generalprøven, og han kunde den endda omtrent 
lige saa godt (daarligt), som de andre. Endelig var



Hr. Schønemann en sti'fuld Kong Knud (Axel Niel
sen), der med Held havde tilegnet sig en passende 
fynsk Accent. Ejulf P. J. og Axel N. fortjener For
eningens Tak, fordi de havde trukket Hovedparten 
af Læsset med Hensyn til det ret vidtløftige Scene
arrangement til „Udstyrsstykket“. Efter denne Ny
delse samledes vi ude i Haven ved sluttet Bord og 
gjorde det af med en halv Snes Kæmpepandekager, 
som det trods Melknapheden var lykkedes „Ydun“s 
Madmoder Fru J. at stable paa Fadene. Tidligere 
Aars Illumination var dog paa Grund af Tidernes 
Ugunst indskrænket til 2 Lygter. En gaaende Enke
mand sluttede Mødet. Form.

Foreningsmeddelelser.
I Følge Lovenes §§ 5 og 12 indvarsles til Generalforsamling, 

som afholdes paa Realskolen Mandag Aften den 19. August, Kl. 
8 pr., med følgende Dagsorden:

1. Formanden aflægger Beretning. 2. Valg af Bestyrelse lor det 
kommende Skoleaar. 3. Revision af Lovene. 4. Eventuelt.

* **
Angaaende den planlagte Udflugt til Dragør Søndag den 25. 

August vil der komme nærmere Meddelelse i næste Nr.
* **
Nye Medlemmer.

34. Karen Margrethe Larsen, Jernbanevej, Glostrup.
Fødselsdag 10. 9. 1902.

35. Helga Andersen, Mejeriet, Glostrup.
Fødselsdag 18. 3. 1902.

36. Margrethe Olsen, Hyldegaarden, Brøndbyvester.
Fødselsdag 31. 1. 1904.

**
Medlemmerne erindres om Lovenes § 8, som lyder saaledes: 

Foreningens Medlemmer er pligtige at holde Form, å jour med 
deres Opholdssted. — Denne Bestemmelse bedes bl. a. overholdt 
for ikke at vanskeliggøre Forsendelsen af Medlemsbladet.

* **
Fødselsdage i August: Harriet Møller d. 2. 17 Aar. Ejulf 

Prosch Jensen d. 5. 18 Aar. Louis Rostock Jensen d. 6. 19 



Aar. Anna Thorsen d, 16.18 Aar. Johannes Højendahl d. 22.19 Aar.
Else Thorsen d. 30. 16 Aar. Postvæsenet faar sikkert travlt.

* *

Paa given Foranledning oplyses „Ydun“s Medlemmer om, at 
1 nu altsaa faar „Sædekorn“ i Stedet for „Hejmdal“, og haaber 
jeg, I maa blive fornøjet med Byttet og faa Grund til at være 
det. Bladet er obligatorisk for Jer, d. v. s. det skal holdes af 
samtlige Medlemmer, men den Krone, det koster om Aaret, af
gives af Medlemskontingentet, der vedblivende er det samme. 
Kassereren varetager Indbetalingen af Abonnementet, der ogsaa 
kan tegnes af andre end „Ydun“s Medlemmer. Ogsaa for dem er 
Prisen 1 Kr. om Aaret, men skal Bladet sendes i Korsbaand, 
maa de yderligere betale 25 Øre som Andel i Forsendelsesom
kostningerne. Jeg beder Medlemmerne søge at skaffe det størst 
mulige Antal Holdere til Bladet, for at dette kan komme til at 
gaa med det mindst mulige Underskud.

* * *
Personalia. Axel Nielsen opnaaede med 2 Sprog 100 Points til 

sin Præliminæreksamen ved Universitetet. Helga Andersen fik 
80 Points (3 Sprog). Ejulf Prosch Jensen har bestaaet Optagel
sesprøven til Frederiksberg Seminarium. Hans Præparandtimer 
ved Realskolen overtages efter Ferien af Elisa Andersen.

* *

Adresser.
Landvæsenselev Niels Nielsen, Langagergaard, Herstedvester 

pr. Taastrup.
Elev Nr. 413. Niels Chr. Jensen, Skonnerten „Ingolf“. Brev

postkontoret, Købmagergade, Kbhvn. K.
Kadet Louis Rostock Jensen, Krydseren „Hejmdal“. Brevpost- 

kontoret, Købmagergade, Kbhvn. K.
Frk. Gudrun Oxholm. Aarhusplads 4 St. t. v., Kbhvn. K.

* **
Til Hovedkonkurrencen indkom kun eet Udkast og Tilsagnet 

om et. Nu afventer jeg dette sidstes Komme, men havde iøvrigt 
ventet lidt livligere Tilslutning.

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoleforstander Carl Jen
sen, Glostrup Realskole. Bladet udk. een Gang maanedlig og 
kan kun bestilles hos Udg. Pris 1 Kr. pr. Aar -|- 25 Øre 
i Porto for dem, der faar det sendt pr. Korsbaand. Lemvig Bogtrykkur


