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Stril do rit»
Nr. II. Gpril 1919. i 1. Qarg.

Vær glad!

I Grunden burde det være ganske overflødigt at 
opfordre sine Medmennesker til at være glade, og 
særlig nu, da det gaar mod — forhaabentlig i alle 
Retninger — lysere Tider, skulde en saadan Hen
vendelse være ubetimelig og overflødig.

Men Erfaringen viser det modsatte. Vi er meget 
sjældent saa glade, som vi bør være og har Grund 
til at være. Vor Evne til at hænge os i Tilværel
sens Skyggesider er ganske anderledes udviklet.

Jeg læste engang følgende lille, lærerige Historie.
To Spande blev hver Dag baaret i samme Aag 

til Brønden, og en Dag kom de*til at tale sammen 
om deres Kaar. Den ene sagde: „Det er dog en 
elendig Tilværelse, vi fører. For hvor fulde af Vand 
vi end er, naar vi bæres fra Brønden, saa er der 
dog ikke en Draabe tilbage, naar vi igen bæres 
hjemmefra“. Den anden Spand svarede: „Jeg synes 
tværtimod, vi har det rigtig godt. For selv om vi 
er ganske tomme, naar vi bæres til Brønden, saa 
fyldes vi dog hver Dag med dejligt klart Vand“.

De har det ens, de to Spande, samme Kaar, og 
hvor forskelligt bedømmer og ser de ikke paa Livet.

Paa samne Maade er det med os; de fleste ynder 
at lægge Vægt paa, at Natten altid følger efter Da
gen, Mørket sejrer over Lyset. Hvorfor dog ikke, 
da man har lige saa god Grund og Ret dertil, se
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saaledes paa Tingene, at Dagen altid følger efter 
Natten, at Lyset bestandig, vinder Sejr over Mørket.

Gør man det, lukker man Glæden ind; gør man 
det modsatte, lukker man den ude.

Hvem er de fornuftigste? Det er ikke svært at 
besvare. Men da vi jo hver især gerne vil gælde 
for at høre til de fornuftige Mennesker, skal vi saa 
ikke gøre Alvor af virkelig ogsaa at være det.

C. P- J.

Vær punktlig i Pengesager.
Skatteopkræveren skal have Penge hos A. Men A. 

er desværre ude af Stand til at betale og maa bede 
om Henstand, ikke fordi han er upaalidelig i Penge
sager, men fordi han har et Beløb til Gode hos B, 
et Beløb, der var lovet ham, og som han netop 
havde bestemt at have rede, naar Skatteopkræveren 
kom. Men hvorfor har B. da ikke betalt; er han da 
ikke nogen ærlig og hæderlig Mand. Jo, saamænd er 
han det; men som 'det er gaaet A. overfor B., er det 
gaaet B. overfor C. Men heller ikke i C. behøver 
vi at træffe den usolide Betaler, han har maaske et 
Mellemværende med D., og maaske skal vi endnu 
længere ind i Alfabetet, før vi naar Bunden af Grun
den til, at A. maatte affærdige Skatteopkræveren. 
Men ét Sted standser vi ved den uefterrettelige Be
taler, og desværre skal vi vist som Regel ikke syn
derlig langt ind i Bogstavrækken, før vi finder ham. 
Thi han er — ogsaa desværre — ikke nogen sjæl
den Fremtoning i vort Samfund, han er meget mere 
utiltalende end sjælden, fordi hans Uefterrettelighed 
oftest mere skyldes Mangel paa Vilje end paa Evne, 
eller i bedste Fald har sin Grund i manglende Or
denssans, som i det her fremdragne Eksempel har 



meget generende Følger for andre, og vel at mærke 
mere generende for disse andre end for ham selv. 
Thi for den, der gerne vil svare enhver sit til rette 
Tid, er det generende og pinligt, formedelst en an
dens Uefterrettelighed, ikke at kunne gøre det, me
dens den uefterrettelige i det Kapitel er i Besiddelse 
af en Haardhudethed, paa hvilken slig Bagatel kun 
virker som et Loppestik paa en Elefant.

Moral: Betal, hvad, hvem, hvor og naar Du skal.
C. P. J.

Foreningsmeddelelser.
(ved Form.).

Paa Bestyrelsesmødet Lørdag deu 22. Februar vedtoges føl
gende Program for Sominerhalvaaret:

Søndag den 11. Maj: Skovtur til Furesøen og Hulsø (eventuelt 
pr. Cykel).

Søndag den 1. Juni: Sundtur til Kulien, saafremt Trafikfor
holdene tillader det.

I Juli Deltagelse i den sædvanlige Skoleafslutning, der sand
synligvis vil finde Sted Lørdag den 12.

Søndag den 24. August: Udflugt til Gribskov.
Søndag den 7. Septbr.: Tur til Helsingør (søværts).
Det bliver altsaa Nordsjælland, der navnlig bliver Maalet for 

„Ydun“s Ekskursioner i kommende Sommer.
* **

XVII. Martsmødet, der var beregnet særlig for Foreningens 
yngre Medlemmer, fandt programmæssigt Sted Lørdag d. 8. og 
havde samlet 21 Deltagere. Efter at de Tilstedeværende var gjort 
bekendt med Bestyrelsesmødets Resultater, oplæste Kristian Høj- 
endahl et Par Afsnit af Selma Lagerløfs: Niels Holgersens Rejse. 
Bagefter læste Niels Nielsen en af Laura Kielers sønderjydske 
Fortællinger, der passede særdeles godt til Tid og Lejlighed. 
Aftenen endte med en fornøjelig Blindebuk.

**

Medlemmerne gøres opmærksomme paa, at herefter vil Lovenes 
§ II blive bragt i Anvendelse i al sin Strenghed. (Se selv efter 
i Nr. 6, hvad det gælder). Form, holder af Punktlighed, og Kas- 



sereren vil gerne have livligere flydende Indkomster i Kassen. 
Tiden vil vise, hvem der faar sit Ønske opfyldt.

* * *
Der har under de sidste Møder indsneget sig en Uskik, som 

jeg maa paatale. Midt under Mødet forsvinder et Mindre
tal af Deltagerne for at lade sig til Syne et Kvarters Tid efter, 
spredende om sig en (for mig) ubehagelig Lugt (Tobak), som 
fortæller mig Grunden til Absentationen og Beskæftigelsen under 
den. Mit Standpunkt til Tobakken er jo samtlige Medlemmer 
saare vel bekendt, og jeg maa paa det indstændigste anmode om 
at faa det respekteret under Foreningens Sammenkomster. Det 
er absolut ikke nogen Nydelse for mig efter Mødet at mærke 
Trapper ug Gange stinkende af Tobaksos, ligesom det heller 
ikke er nogen egentlig Opbyggelse for mig at maatte begynde 
min Søndag med at samle Cigaretstumper og-Æsker op uden for 
Skolelaagen. Enten I ryger inde eller ude, er det det samme, 
som at sige, at I blæser Eders Lærer og hvad han har lært Jer 
en lang March, men det er tillige i høj Grad taktløst, naar det 
finder Sted, medens I er Gæster hos ham paa Eders gamle Skole. 
Det skulde gøre mig oprigtig ondt, hvis I allerede nu i 17—18 
Aars Alderen skulde være saa afhængige af denne „Nydelse“, at 
I ikke formaar at renoncere paa den i de 3 Timer, vore Satn- 
mbnkomster gennemgaaende varer. I saa Fald ser jeg nemlig 
ingen anden Udvej, end at vi andre maa give Afkald paa at se 
Eder her.

* * *
Nyt Medlem. 45. Eyvor Prosch-Jensen, ogsaa kaldet Musse, f. 

14. 2. 1905, (indm. fra 1. 3. 19. at regne).
* * *

Program for April. Søndag den 27. Museumstur til København. 
(Rosenborg el. Den Hirschsprungske Samling). Bagefter en Tur 
paa Langelinje. Afgang fra Glostrup med 12 Toget. Sandsynlig 
Tilbagekomst med 6 Toget.

* * *
Fødselsdage i Maj: d. 3. Frk. Ingeborg Petersen, Glostrup. 18 

Aar. d. 6. Fru Ingeborg Prosch-Jensen, Glostrup Realskole, 47 Aar. 
d. 9. Frk. Aslaug Blunck, Store Kongensgade 57, Kbhvn. K. 25 
Aar. d. 17. Erik Petersen, Glostrup, 15 Aar.

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skolerorstander C a ri Pr o s c h- 
J ensen, 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. .»nwi" Uogtrykk«r-


