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3 ir öc f urn.
Nr. 8. i Sanuar IQ1Q. ! 1. Giarg.

Renhed.

Et Emne, der hører det nye til. Naar vi lægger 
et Aar bag os og begynder et nyt, føler vi vist alle 
en Trang til med det gamle Aar at sige Farvel til 
en hel Del, som vi føler ikke er, som det burde 
være og maaske — med lidt bedre Vilje fra vor 
Side — kundt være, og vi fatter Forsætter, faa eller 
mange, alt efter vort Naturel og efter det Kvantum 
Idealitet og Naivitet, enhver af os rummer, og med 
disse Forsætter træder vi ind i det ny Aar; men 
dette er ikke mange Dage gammelt, før vi har firet 
baade paa det ene og det andet af disse Forsætter, 
og Udgangen af Aarets første Maaned finder os 
maaske paa akkurat samme Standpunkt, som vi ind
tog i Begyndelsen af det hedengangne Aars sidste 
Maaned. Højtidsdagene bar oppe en Tid, nu er vi 
atter nede i Hverdagslivets graa Ensformighed. Men 
det var netop her, vi havde Brug for at faa reali
seret de gode Forsætter, thi kunde dette lykkes os, 
vilde Hverdagslivet blive lyst i Stedet for graat, og 
der vilde komme en Fornyelse over det, saa Ens
formigheden slet ikke vilde mærkes.

Over disse Linjer staar Ordet Renhed. At det er 
noget, vi alle trænger til, er givet; alle Tider har 
trængt til det, og denne ikke mindre end nogen 
foregaaende, maaske snarere mere.

Og Nytaarsnat var maaske, ja sandsynligvis Ren-
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hedskravet med blandt vore gode Forsætter. Lad 
det nu blive et af dem, vi sætter Kamp ind paa at 
virkeliggøre. Vi befinder os jo alle ilde, naar vi er 
snavsede i det Ydre, og er vi urene i vort Indre, 
har vi det heller ikke godt; men det er dog ofte, 
som om man kommer nemmere om ved denne 
Urenhed, fordi man maaske kan holde den skjult for 
andre. Men hvad kan det nytte, naar den er aaben- 
bar for ens Samvittighed. Og hvad den stempler 
som urent, det e r urent, hvad saa end alle andre 
siger. Nu kan vi ganske vist afstumpe vor Samvit
tighed, gøre den faamælt og lavrøstet; om den helt 
kan bringes til at tie, ved jeg ikke; men jeg ved, 
at mærker vi, at vor Samvittighed begynder at tale 
med Hviskestemme, saa er der Fare paa Færde, og 
vi er da langt borte fra den indre Renhed, den, vi 
skal dyrke og arbejde paa med aldrig trættet Omhu, 
hvis det skal lykkes os gennem vort Liv og vor 
Gerning at blive til Gavn og Glæde for andre Men
nesker, og hvad os selv angaar, at naa frem til det 
Maal, engang at kunne lægge Staven med Bevidst
heden om at have gjort vort bedste for efter Evne 
redeligt at øve vor Dont og fylde vor Plads.

Maatte i det ny Aar Trangen, Viljen og Evnen 
til Renhed vokse sig stærkere Dag for Dag, saa det 
føleligt kunde sætte Spor i vort Liv og Virke.

______  C. P. J.

Søg Lykken, ikke i Arbejde paa at blive rig, men 
i Arbejde paa a. blive tilfreds. Det første er træl
somt, langvarigt og fører maaske endda ikke til Maa- 
let. Ad den enden Vej kan Du maaske faa Lykken 
under Tag inden Aften, blot Du hæfter Tankerne 
ved alt, hvad Du har at være glad for, og ikke for
trinsvis søger at dvæle ved de Ubehageligheder og 
Besværligheder, der muligvis kan være knyttet til 
Din Stilling. ‘ C. P. J.



Foreningsmeddelelser.
XV. „Ydun“s Fødselsdagsmøde fandt efter Planen Sted Lørdag 

d. 7. Decbr., altsaa Dagen før den egentlige Stiftelsesdag (d. 8. 
Decbr.). Det samlede det sædvanlige Antal Deltagere, ca. 25, 
hvoriblandt enkelte af de Medlemmer, som vi kun sjældnere ser 
til Møderne, medens vi til Gengæld savnede andre, der ellers 
hører til de mest trofaste, dette var saaledes Tilfældet med det 
Højendahlske Trekløver, hvis ældste Medlem imidlertid var li
dende af den Spanske. Mødet aabnedes af Ejnlf Prosch-Jensen, 
der med Grethe Larsen som Hjælper ved Klaveret gav Monolo
gen: En Fløjtesolo til Bedste og bagefter fortalte os, hvorledes 
Løjtnant v. Knæckenbejn blev General. Knud Aage Ørsted, der 
ogsaa skulde have optraadt, havde sendt Sygemelding, og Sigyn 
traadte saa i Stedet med en Opførelse af Røverne (Offenbachs) 
paa Dukketeater, en Forestilling, der sparede rart paa det elek
triske Lys. Ogsaa senere paa Aftenen gik Lyset stundom ud ved 
Indløsningen af Panterne efter „Skibet er ladet med“, en Leg, vi 
syntes passede godt til den øjeblikkelige saavel inden- som uden
rigske Situation. I Anledning af Fødselsdagen trak Mødet en 
halv Times Tid længere ud end sædvanligt og var helt igennem 
livligt og præget af godt Humør. Nede fra Lolland var indløbet 
følgende Hilsen: De hjerteligste Lykønskninger, samt de bedste 
Ønsker om en lang og lykkelig Levetid sendes den lille Pige 
fra Anna Thorsen. Hilsen til alle Gratulanterne.

Vi takker mange Gange for denne Hilsen, som vi paaskønner 
saa meget mere, fordi det var den eneste, der indløb fra de 
udenbys Medlemmer. Form.

* * *
Nye Medlemmer.

41. Lærer ved" Realskolen Johs. Andersen, f. 10. 9. 1894.
42. Ellen Ingeborg Marie Andersen, f. 18. 9. 1904.
43. Erik Otto Petersen, f. 17. 5. 1904.
44. Børge Hjelm Petersen, f. 21. 3. 1903. Adrs. Elev Nr. 48. 

Konstabelskolen, København. C.
* *

Fødselsdage i Februar. D. 7. Vøgg Prosch-Jensen 17 Aar. d. 14. 
stud.polyt. Kristian Højendahl, Dosseringen 32, Kbhvn. N. 21 Aar. 
d. 22. Konstabelelev Nr. 137. Niels Chr. Jensen, Konstabelskolen, 
Overgaden oven Vandet 62, Kbhvn. C. 15 Aar. d. 24. Michael 
Olsen, Glostrup Gasværk 17 Aar.

* *
Det oftere berørte „Hoved“spørgsmaal er nu løst, idet Lærer 

Andersen, der fører en udmærket Blyant, har tegnet et særdeles 



pynteligt og ægte dansk „Hoved“, som egentlig skulde have 
indviet det nye Aar, men da Reproduktionen af det er ret dyr, 
har jeg foretrukket at se Tiden lidt an, om der ikke paa dette 
som forhaabentlig paa andre Omraader snart skulde ske et Pris
fald. Men „Sædekorn“ siger Hr. Andersen Tak for Ulejligheden 
og Resultatet af den.

**
De Rollehavende i „Valbygaasen“ bedes nu saa smaat begynde 

paa Forberedelserne og Prøverne. Opførelsen skal gerne linde 
Sted i Marts.

* ., *
Program for Januar. Ordinært Møde Lørdag d. 11., Kl. 7t/2, 

Form, agter at stille Forslag om, at vi fremtidig, hvad de ordi
nære Møder angaar, deler Medlemmerne i et ældste og yngste 
Hold. Vi er jo nu — hvad jeg kun er glad for og meget paa
skønner— blevet saa. mange, at vi daarligt kan være i Stuerne, 
hvor det bl. a. i følelig Grad skorter paa Siddeplads, og det 
skulde jo dog ikke være nødvendigt at sidde paa Skødet af hin
anden eller klistre sammen i en Sofa som lommeglemte Bolsjer. 
Jeg tror, vi kan faa mere ud af Sammenkomsterne, faa dem ind 
i et mere udbytterigt Spor, hvis vi foretager den antydede Son
dring, saaledes at de, der kommer sammen, kender hinanden fra 
Skoledagene. De, der ønsker at være medbestemmende om denne 
Sag, der her kun er løselig skitseret, bedes møde præeis og i 
Forvejen have tænkt over Tingen, bl. a. over, hvor Aldersskellet, 
der dog bør være ret flydende, passende kan sættes. Senere paa 
Aftenen vil Frkur. Svendsen og Ing. Petersen underholde os.

For m.
* **

Form, takker paa det venligste de Medlemmer, der glædede 
ham med Hilsener til Fødselsdag, Jul og Nytaar.

* **
I „Sædekorn“ Nr. 2 bad jeg Medlemmerne søge at skaffe det 

størst muligo Antal Holdere til Bladet, for at dette kunde 
komme til at gaa med det mindst mulige Underskud. Jeg 
mærkede imidlertid intet Resultat af denne Anmodning, som jeg 
derfor gentager i Haab om, at den denne Gang maa bære Frugt, 
hvad der er saa meget mere paakrævet, som baade Trykningen 
og Forsendelsen af Bladet er blevet dyrere, siden min første An
modning fremkom. Portoen er jo nu steget fra 3 og 4 til 5 og 
7 Øre, og i Trykningsomkostning staar hvert Nr. i e. 8 -Øre pr. 
Stk. Som Forretning betragtet er „Sædekorn“ saaledes i udpræ
get Grad et Negativ. Form.
„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoletorstander Car 1 Prosch- 
Jensen, Glostrup Realskole. Bladet udk. een Gang inaanedlig 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


