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Nr. 6. November 1Q18. . 1. Garg.

Det daglige Solglimt.
Der er megen Skygge til i Verden, og megen 

Klage over den.
Har man Øjne og Øren rigtig aabne, vil man dog 

inden længe erfare, at de fleste og højeste Klager 
kommer sjældent fra de Kanter, hvor der kunde være 
mest Grund dertil.

Den største Nød og den dybeste Sorg og Elen
dighed omgiver sig ofte med Stilhed; der er som lidt 
Værn, som lidt af en blød Haands nænsomme Stry
gen i Stilhedens Gemme.

Den meste Jammer over Livets Elendighed høres 
derimod som oftest fra de misfornøjedes store Skarer, 
fra dem, der aldrig fik det, som de vilde have det, 
og som de efter egen Mening havde fortjent det.

De har det daglige Udkomme, lider ingen Nød; 
men den og den har det dog meget bedre, har Raad 
til det og til det; og hvorfor? Er han dygtigere, 
bedre, mere paapassende maaske?

Og saa klager man over Livets Haardhed og Uret
færdighed; medens det, man skulde tage en Dyst 
med, var ens egen Misundelse.

Eller Klagen og Misfornøjelsen fødes af Bekymringen.
Selv om man har det nødvendige til Livets Ophold 

i Dag og i Morgen, hvorledes vil det saa mon se 
ud for os om et halvt eller helt Aar? Vil vor For
retning da ogsaa kunne føde os, eller vil ikke en 
eller anden Konkurrent have taget os Brødet ud af 
Munden, eller hvorledes vil det gaa os, om vor Høst 
slaar fejl? Og saa fremdeles i en Uendelighed af 
Eksempler.

Hvor taabeligt af os at forbitre os Nuet paa slig Vis.
»Ser til Fuglene under Himlen«.
Ja, hvor kunde vi misfornøjede Mennesker ikke lade
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os skamme ud af Fuglenes fornøjelige Morgenkvidren.
De kender ikke til Morgengnav, og der er ikke den 

fjerneste Bekymring at spore i deres Morgenhilsen.
Der er noget at lære for os, der siger os selv at 

være skabte i Guds Billede.
Og dobbelt underligt og urimeligt er det med vore 

Beklagelser og Bekymringer, fordi der er noget, der 
hedder det daglige Solglimt.

Der er noget, der hedder det.
Jeg har erfaret det de Tusinder af Gange; ja, hver 

eneste Dag i mit Liv.
Der kan jo komme Tider, da Skygger falder knu

gende over os, og det trods Tro, Reflektioner og alt 
andet. Men selv i saadanne Tider er Solglimtet ikke 
udeblevet — i hvert Fald ikke for mig, og jeg tror 
heller ikke for andre, om de vil lægge Mærke dertil 
og have deres Sans skærpet derfor; det skal nemlig 
til, for Solglimtet er en kun tilsyneladende ringe og 
ubetydelig Ting eller Begivenhed. Det kan være et 
Ord, man hører eller læser, en Stemning, der fødes 
i en ved Synet af et eller andet; eller det kan være 
af mere haandgribelig Art: en Hilsen, et Budskab, 
en Overraskelse, en Venlighed eller Opmærksomhed 
fra en eller anden.

Og saadant et Solglimt, hvor kan det varme op i 
Kulden, og hvor kan det sprede Lys i Mørket.

Og tænk saa ogsaa paa, hvilken Betydning det 
har alene derved, at man ved, at det kommer; det 
er jo dermed som skabt til at lægge Sang paa ens 
Læber, straks man slaar Øjet op.

Og den Dag er godt begyndt, der begynder med 
Sang, naar Sangen tolker Glæden over Livet.

Jeg ved vel, at der er Tusinder, der af egen Er
faring kender, hvad jeg her har skrevet om, Tusinder, 
hvem det daglige Solglimt er den daglige Hjælp imod 
Livsvejens Ujævnheder; men jeg tror ogsaa, der er 
mangfoldige, som endnu ikke har faaet Sanserne 
vaagne for det Solglimt, mangfoldige, til hvem det 
daglig kommer, uden at de ænser det, skønt de 
haardt nok kunde trænge til den Hjælp, det kan yde 
dem. Og maaske der findes en og anden af »Sæde- 
korn«s Læsere blandt disse sidste.

Carl Prosch-Jensen.



Foreningsmeddelelser.
XIII. Det ordinære Møde d. 12. Oktober havde samlet en Snes 

Medlemmer trods Influenzaen, som havde godt fat i Realskolen; 
der var saaledcs om Formiddagen noteret 40 Fraværende, eller 
det største Antal Forsømmelser, Skolen endnu har haft. Paa det 
i September afholdte Bestyrelsesmøde var der truffet den Be
stemmelse, at de ordinære Møder herefter kunde indledes med, 
at Medlemmerne efter Tur — der bestemmes ved Lodtrækning — 
sørger for lidt Underholdning efter eget Valg, saasom Oplæsning 
Sang, Foredrag eller andet, forinden der tages fat paa Aftenens 
Hovedbeskæftigelse. Vøgg og Henning M. havde opofret sig — 
uden Lodtrækning hvad vi anerkender og meget paaskønner — 
for Oktobermødets Vedkommende og forsøgte at gaa Professor 
Labri i Bedene med en lille Trylleforestilling. De havde dog 
aabenbart for mange Tommelfingre til, at de bør bygge nogen 
Fremtidsudsigter paa denne Haandtering. Efter den traditionelle 
Forfriskning gik Resten af Aftenen med Gesandtskabsleg. Til 
at sørge for Indledningen til Novembermødet d. 9. 11. blev ved 
Lodtrækning udtrukket 1) Ingolf Bohm, 2) Valborg Møller og 3) 
Kaj Bohm. Vi andre er spændte. Maja Hansen blev valgt som 
Suppleant til Bestyrelsen. Form.

* * *
Fødselsdage i December. D. 6. Nelly Jensen, 16 Aar, d. 8. 

„Ydun“, 1 Aar, d. 13. Axel Nielsen, 16 Aar, d. 16. Kaj Bohm, 
18 Aar.

* * *
Decembermødet henlægges til „Ydnn“s Fødselsdag Søndag d. 8. 

Nærmere Program vil følge i næste Nr.

38. Nyt Medlem. Rasmus Michaelsen Olsen, Glostrup Gasværk, 
f. 24. 2. 1902.

* *
Fra Kassereren er indgaaet efterfølgende Opstrammer:
Nærværende bedes saa vidt muligt indrykket i vort Medlems

blads næste Nr.
Jeg skal herved have de ærede Medlemmer anmodet om at 

indbetale de resterende Kontingenter snarest muligt. Jeg finder, 
at det er aldeles meningsløst, at der i en Forening som „Ydun“ 
kan komme til at restere ca. 25 Kr. i Kontingent, da dette jo 
dog kun er 25 Øre pr. Hoved om Maaneden. Desuden er det 
kedeligt for Kassereren at blive ved at trækkes med disse reste
rende Kontingenter i vort „store Bogholderi“. Medlemmerne 
bedes saa vidt muligt huske deres Kontingent til Sammenkom
sterne og paa Grund af Mangelen paa Smaamønt helst have 
aftalte Penge. Jeg har nu anskaffet de haardt tiltrængte Med
lemskort og haaber, at de vil falde i Medlemmernes Smag.

Med Tak for Optagelsen. Kai Petersen, Kasserer.



LOVE
FOR

GLOSTRUP REALSKOLES UNGDOMSFORENING
„YD UN“

§ 1. Foreningens Forinaal er at skabe er varigt Sammenhold, 
mellem „Glostrup Realskole“s Elever indbyrdes. Det bør navnlig 
vise sig i indbyrdes Gæstfrihed og Hjælpsomhed.

§ 2. Medlemmer af „Ydun“ kan blive enhver Elev fra „Glo
strup Realskole“, som efter at være fyldt 14 Aar er oprykket i 
ældste Klasse, eller efter den forlangte Alder er udgaaet af Skolen.

§ 3. Har nogen vist Foreningen særlig Velvillie, kan de op
tages som Æresmedlemmer.

§ 4. Møderne afholdes ordinært den 2den Lørdag i hver Maa- 
ned KL 7i/2 præcis.

§ 5. Foreningens Ledelse overdrages en Bestyrelse bestaaende 
af en Formand, en Kasserer, en Sekretær, samt 2 Bestyrelses
medlemmer, et mandligt og et kvindligt. Bestyrelsen vælges af 
samtlige Medlemmer og fungerer eet Aar (Skoleaaret regnes) 
Skolens Bestyrer er født Formand. Bestyrelsen reviderer Regn
skabet.

§ 6. „Sædekorn“ er Foreningens Medlemsblad og skal tilstilles 
Foreningens Medlemmer. I dette skal Bestyrelsen give et kort 
Resumé af samtlige Foreningens Møder, og i samme kan For
eningens Medlemmer give deres Meninger Foreningen vedrørende 
til Kende.

§ 7. Foreningens Medlemstegn skal bæres . ved Foreningens 
Sammenkomster.

§ 8. Foreningens Medlemmer er pligtige at holde Formanden 
ä jour med deres Opholdssted.

§ 9. I Kontingent erlægges 25 Øre maanedlig, og nye Med
lemmer tillige 50 Øre ved Optagelsen.

§ 10. Foreningen arrangerer lejlighedsvis Udflugter i Sommer- 
halvaaret. Forøvrigt skal Foreningens Stiftelsesdag (Foreningen 
er stiftet den 8. December 1917) festligholdes.

§ 11. Bøder erlægges for at komme for sent til Møderne; for 
5 Minutter eller derover 1 Øre for hvert Minut. Desuden betales 
5 Øre i Bøde for ikke at bære Medlemstegnet ved Møderne.

8 12 . Disse Love træder straks i Kraft og kan kun forandres 
ved en Generalforsamling og da kun med 2/3 af de tilstedeværende 
Medlemmers Stemmer. Generalforsamlinger skal anmeldes med en 
Maaneds Varsel i Foreningens Medlemsblad.

Glostrup, d. 4. Oktober 1918.
Lucinda Høy bye, Sekretær.

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoletorstander C arl Pr o s ch- 
J ensen, Glostrup Realskole. Bladet udk. een Gang maanedlig og 
kan kun bestilles hos Udg. Pris 1 Kr. pr. Aar -J- 25 Øre 
i Porto for dem, der faar det sendt pr. Korsbaand. Lumvii; Bogtrykker-


