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Nr. 4« September 1Q1S- I 1. Qarg.

Fred.
Der er vist næppe noget Ord, der længes efter 

som dette; der er som et Støn, et Suk derefter hele 
Jorden over, og hvor vil det ikke virke som en Be
frielse, naar Landene engang naar frem til Freden. 
Men er det nu ikke underligt, at skønt vi alle er 
besjælede af den oprigtigste Længsel efter Fred, saa 
har vi alligevel saa uendelig ondt ved at faa dette 
Ord til at præge vort eget private Liv, thi det er jo 
desværre saaledes, at vi behøver ingenlunde søge til 
Krigsskuepladsen og alle de unormale Forhold, Kri
gen har afstedkommet, for at finde Ufreden, den 
giver vi i alt for høj Grad Husly indenfor vor egen 
Omgang, i vore Hjem, i Forholdet til vore nærmeste, 
ja, vi huser den ofte i vort eget Selv. Ser vi ret 
paa dette Forhold, har man ondt ved at komme bort 
fra, at Mennesket er en meget stridbar Skabning, og 
Verdenskrigen kan da maaske betragtes bl. a. som 
et Udslag heraf, som en stor ond Brandbyld paa 
Menneskehedens Legeme. Men hvor uendelig mis
trøstende er det ikke, at vi endnu snart 2000 Aar 
efter, at Jesus forkyndte sin Lære og levede sit Liv 
efter den til Eksempel for Menneskene, har tilegnet 
os saa lidt af den og kun evner at føre en saa for
svindende Brøkdel af den ud i Livet, og det til Trods 
for de Tusinder af Præster, Missionærer, Kirker og 
Klokker, der har ringet og manet i 19 Hundrede Aar.

Men endnu er vi altsaa ikke videre, end Verdens-
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krigen viser os, og endnu er vi ikke videre, end at 
baade Du og jeg ved, at ingen af os behøver at gaa 
udenfor vort eget Hjem, vor egen snævreste Kreds 
for at finde Ufred. Eller høres der maaske i Dit Hjem 
aldrig et ondt Ord eller et gnavent Svar mellem 
Far og Mor eller Søster og Bror, eller gaar Dagen 
virkelig hos Jer altid med Sang og gensidig bered
villig Hjælpsomhed, som er den allerbedste Vej til, 
at ingen faar for stor Byrde at bære, og gaar Solen 
i Dit Hjem aldrig ned over Fortørnelse. Om et saa- 
dant Hjem findes, det vil i Sandhed være lykkeligt.

Eller se paa Dig selv, har Du Fred i Dit eget 
Indre — og har Du det altid. Thi at Du har det 
undertiden, behøver ikke at betyde noget, det kan 
jo være Søvnighed eller Ugidelighed. Jo mindre man 
tænker over Livet, og jo mere man blot Dag for 
Dag søger at glide med Strømmen, des »fredeligere« 
kan maaske ens Liv forme sig og tilsyneladende 
være. Men det er ogsaa kun tilsyneladende, thi den 
Fred, der er noget ved, og som det gælder at faa 
ind i sit Liv og faa til at præge dette, den naas 
kun gennem Selvtugt og ærlig Stræben efter at følge 
Samvittighedens Stemme.

Men her ser vi saa, at Freden maa have Kamp 
til Grundlag, thi Selvtugt er Bekæmpelse af Selvisk
heden, Egoismen i alle dens mange Faser, og ingen 
evner vel heller altid at følge Samvittighedens Stem
me, uden at der ofte maa alvorlig Kamp til, Kamp 
mod alt det onde og urene, som findes hos os, og 
som er uforeneligt med Freden, fordi det Onde og 
Fred er af diametralt modsat Natur. Men Fred er 
et Gode, som vel er Kamp værd.

Carl Prosch-Je nsen.



Foreningsmeddelelser.

X. Generalforsamlingen d. 19. 8. havde samlet ca. Halvdelen 
af Foreningens Medlemmer. Louis Petersen valgtes til Dirigent, 
hvorefter Form, aflagde Beretning og i korte Træk genopfriskede 
Foreningens hidtidige Liv. Lovene blev derefter gennemgaaet, 
og enkelte Smaaændringer blev vedtaget. Naar Pladsen lejlig
hedsvis tillader det, skal Lovene blive optrykt i Medlemsbladet. 
Bestyrelsesvalget var Aftenens Hovedbegivenhed. Baade Kas
sereren, Sekretæren og Spindesidens Repræsentant frabad sig 
Genvalg. Den ny Bestyrelse fik derefter følgende Sammensætning: 
Form., der, som en ndtrykte det, desværre er „født“ Kasserer: 
Kai Petersen. Sekretær: Harriet Møller. Som Repræsentant for 
Sværdsiden: Kaj Bohm og som Suppleant: Ejulf P roseh-Jensen, 
og som Repræsentant for Spindesiden: Elisa Andersen og som 
Suppleant: Lucinda Højbye.

Det bliver nu denne Bestyrelses Sag at lede „Ydun“ i Skole- 
aaret 1918—19. Maatte den faa Held til at gøre det ligesaa 
godt — Maaden kan derfor godt være en anden —, som den af- 
gaaede Bestyrelse loste Hvervet. I Henhold til Lovenes § 3 ud
nævnte Generalforsamlingen Fru Ingeborg Pros ch-Jensen 
til Æresmedlem.

XI. Udflugten til Dragør fandt efter Planen Sted Søndag d. æ/8. 
Med Tog S10 fra Glostrup startede 10)  Medlemmer, ved Amager
banen sluttede yderligere 3)  sig til. Paa Vejen fra Valby til 
Amagerstationen besaa vi Christianshavns ny Vold d. v. s. den 
istandsatte gamle. Kl. Ui/2 kom vi til Dragør, og efter at have 
spist Frokost i Anlægct besaa vi Byen, der vel nok er en af 
de ejendommeligste i Landet, og gjorde det grundigt. Blandt 
anden Tidkort vedtoges en gaaende Enkemand, hvortil de mange 
Gyder, Stræder og Krinkelkroge syntes særlig egnet, men Fler
tallet saa under denne Lejlighed til at gaa til Søs, hvad der 
var alt andet end pænt og hensynsfuldt mod det programtro, 
pligtopfyldende Mindretal, der troligt i en stiv 'Time travede 
rundt med Fare for Forstuvning og Benbrækning paa det, der 
skulde forestille Brolægning. Naar Flertallet i Erindringen gen
kalder sig Beskaffenheden af denne, vil det utvivlsomt fyldes af

*
*

*) Ingeborg P., Elisa A., Harriet M., Asta H., Sigyn P.-J., 
Fru I. P.-J., Louis P., Kaj A., Knud 0., Henning M., Aksel N., 
Ejulf P.-J. og Form.



Anger og Ruelse over sin Opførsel. 2det Maaltid indtoges paa 
en af de Enge, hvortil „Adgang var strengt forbudt“, og baade 
her og andet Steds tog vore Amatørfotografer en Del Plader, 
løvrigt bidrog Ydunnitterne mægtigt til Omsætningen i de 
lokale Vaffelboder og Iskageforretninger, skønt Vejret efter mit 
Skøn gennemgaaende ikke trængte til kunstig Afkøling. Henad 
7 var vi atter i København. Afstanden mellem de to Byer er jo 
ikke stor, men Kontrasten mellem dem desto større. Med Tiden, 
naar de mange Pigtraadshegn og andre militære Foranstaltninger 
bliver fjernede, samt naar Bystyrelsen faar planeret sit „Fluepapir“ 
og pillet Madpapir op i Anlæget, vil de toppede Brosten, Rende
stenene midt i Stræderne, de smaa Huse, de talrige Gæs og 
Ænder og den særprægede, rolige Befolkning kunne blive en 
Stilfærdighedens Oase, nem at komme ud til for arbejdstrætte, 
larmslidte Nerver fra den urofyldte Hovedstad. Kl. 8io var vi 
hjemme igen i Glostrup, hvor en af de lokale Odeurfabrikker 
straks ledte Tanken hen paa det næsten klassiske:

Underlige Aftenlufte— Form.
* *

Personalia. Form, med Familie har gennem Dansk Genealogisk 
Institut faaet Tilladelse til fremtidig at føre Navnet Prosch- 
Jensen.

* * *
Bestyrelsesmode afholdes Onsdag Aften den 25. Septbr., Kl. 8. 

Forhandlingsemne: Vinterhalvaaret.
* * *

Fødselsdage i Oktober, d. 1. Axel Christensen, 18 Aar, adrs. 
Lundegaard pr. Nr. Broby, d. 13. Maja Hansen, 18 Aar, d. 21. 
Elisa Andersen, 19 Aar, adrs. Roskildevej 51, Valby.

* * *
37. Nyt Medlem. Fru Ingeborg Prosch-Jensen, udnævnt af Ge

neralforsamlingen som „Ydun“s første Æresmedlem. Fødselsdag 
6. Maj 1872.

* * *
Program for Oktbr, Ordinært Møde Lørdag d. 12., Kl. 7i/2.

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoleforstander Carl Proseh- 
J en s en, 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 Bogtrykker


