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f,ødselsdage lntctessøtet lkf,.e alle. Maaske
l, ' int"trtt erct errd lkke de saakaldte rur'de
T a 1. N o gct s ætllg ln tørcssant c t det v el øihøller.

Alle tyldøt io Aat. De lleste passerct dc skarpc

Hiørner.

Hvorfor føstø? -Hvorfor 
miadcsl-Møn det

Mcnncskø, det Fyldet 50, undgaar lkke Tarl-
ker i der Anledalng. Har dissc 50 Aar væ-

rct lykkellge, hat dø været tllfuedsstillende, cr

der udrettøt noget, kom der det sd aI det,

som det drømte om og haabede paa som Barn,
sonr Ung?



U{oranderll gtt øtetMetacsket slnKarnp'Kam-
pen fot at naa {temad, Kampca I dets egct

lrrdte.T idetnes tssindc Fotslag, Em nu od an-

ker passerct Revy. Som Solløbet paa }Jlm-

mclbuen et Lltsløbet gønr,em Dagø, det ha'
stigt f.ølger paaDage, og lmcns førcs Siodets

Kamp angaaende Ovcrbevlsalngens fot og

imod Llvets maagfoldigc Forcteclset' Døtfor

bør det standses et Øieblik vød 50 tot atladc

de rnete cllet mlrrdte nstløse^f ar.ket gllde sø-

gende lilbage og frem.

Hvorfor atbcide, hvodor stridø lor at taa saa

Iangt ftøra som rucfigtl Et døt bedte økooo-

-iske Fothold, der higøs øftetl Ja, maaske!

Saa fti og uafhængig sorn mu1figt vil Mcn-

nesket gernc Yæte, Llvets matetlclle Godet

tragtes det eftet. Hustru og Børn skal lntct

mangle, helst ltdt Ovcrflod. Hcr scs skønnø

Møbier, d& cn smsk BiI. Hvilkct hørltgt Ma-
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lcti,hvilketBog i sttaaløndc Sktndbind. Men-

neskøt vil getne købe. Døt maa tietes mcrc.

Dct vil ogsaa geff c invlterc sine Vennetl sla

Famiie. Døt vil gerrfi rcisa for at se oogøt

aI det sl,raalendeYctden trdeofor.

Møn alle kar io ikkø laa det saaledes. Hvor-
for skal sa,a togle væte advalgte? Hvotfor Iø-

des aogle med støttø Evocr og Anlæg ead

andrerhvorfot kommcr dissc Evner og Anlæg

tit og matgø G ange tkke ttl Udf oldelse ? Skæbnø

slgøt noglø, T ilLfiældighedet sig et ao;dt ø. Livøts

øvige Gaadet. Det er natuÅlgvis nogle, det

sløsøt mød slt Pund, mens andte et uhøldlge,

optaaedø lkke det de haabede til Trods fot
Evner og Yttættæ. Paa øt cllet atdøt Tlds-
puakt I Llvet øn Disposltion tilsyoeladendø
tigtlg ellct forkørt, og Menneskettøres adhelt
addte Bater. Døn, døt blev Ditøktøt, havde

maasLø opdndcllg mere Lyst til at bltue Jutist



ellet Jownalist. Forældr ene vllde maaskc have

harn anbragt i en Bank, men P1adsøo blev

i sidste Øiøblik 6esat rnød øt arr,det Ns blev

det maaske tfr etBegyndelse til Koatodst paa

et Handelskontor med 45 Kr. om Maanedsn

Alllgevel kom det Mønneskø paa sin rctte

Plads, f.ølte Glæ,de i Atbeidet, blev Ledet al

et Aktleselskab, du gav l}olo, kom til at elske

døn Vlrksomhed. Og dog, hvad ved rnan orn,

hvorvidt det Menneskø kom paa sln tette

Pladsi Maaske k,c,nde et ar,dcnhave føttFh-
:rnaet largtvidete ftemrlørt det ftem lll stønc

Dirnenslonøt. Maaske kunde dct have opnaaet

at bllv eHøi østcretss aglør et og f øt e Gtønlands-

sagøn i Haag, maaskc ogsaa vætø blevet Out-
sidør-SagIøret 7 en afsldes bellggende Flække,

maaske Chcftødaktør for Politikøo. cllet Bæ'
llnger:er ellet Joatnallst ved et komrnunlstisk

Bladlorctagetdel Ja maaskø og maask'ø, og

hvls og hvts? Tilfældlghedæ taadæ, andtc
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talcr om ForgdbestcmmøIsø. - Døt s amme gæl-

det Optlndelse, Famlllellv, Omglvelser, Vca-
ner, Intcress€f fll v.

Et Barn lødes al udmærkede, tllttige og gode

Fotældre, det tællet sln SIægt bladdtBøndet
gennem Aathsndrcdet, lev et sin Barndom paa

en lille Hedeeiendotn mæt cn blank Aa med

Engdtag rr. v.' hvor Solen ogsaa skinner, og

F uglene ogsaa synge t, vel lkkø meget andeÅe-

des der ønd atdte Stedet, og dog glvcr Kombi-
aationenHe dør&a og Eng ligesom Solen størø
Kraf t, og Fugløsan g en tnetø F ylde.'I ldøn g aat,

og Batnet blivet E,lev I nyoptettet Privatstr<ole,

og dercftæ i en Rsalskole,Yat Pdvatskolen
mød Sprogundervisning og hvad dettll høtet
ikLe kommer,, r.at Barnets Udvtkling og sø-

nete Placering I Samfutdet gaaet adhelt at-
dtø Batet, Batdet bllvet voksent, ttæ-ffet en

lKvlnderbl*et giflø Er døt tlltældlgvls døn fig-



tige? Kundø det ligesaa godt væte en andete

det rnødtel Hun har imldlettid en udmætket
Forstandl holdør øt Hiem smtrkt og tent, hat
Smag, gør det hyggellgt for ham, og sldst

men ikke miodstt Hun føder ham udmæt-
kede Børln. Bøta, det ikke gøt Fotældtene
Sorgl som et enGlæde {ot dem, og som thdet
sin Plads iYetder..Ind imellem detlc enal-
vorlig Sygdom, derheldig ovetvlndes. Og Ud-
viklingøn gaat sln Gang. Yll Bøtraer.ø fllnde

sig Ledsagete øllq Lødsagerskør af døn ene

eller andenKategoti af Menncskøtl Døt gaat

godt. Der kommøt Svigerbørn tilHusørhen'
synsfclde og ordøatlige. lgen Lottøri. Hvilke
Skuffelset i dcn Retnlng kan MennesLer lkkc
oplevø?

Saalødes kan, et Llv lotme sig, rnen hvor tit
gaar det lkke anderlødes. Sygdom og Uheld
kan indtræffie. Godt Hølbted, Atbeide, }J,øld
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og Hurnør er Yigtige Faktorøt. Heldigvls et

det i Almin delighød saaledes, at det enkelte

Mcnneske rned normal Indstilltngydet sltyder
ste i sin Forrøtnlng, t sit Embede, i sln' Plads'

Hvis der skabes det gode Kaat at atbeide un-

der, vll denne Ttarrg ligge gemt indetst i dett

og du skal i Grtrn den ikke saa meget tilt for

at denne'fnng udloldq sig og skydct en

smsk Blomst.

T en Fortøtiltg, I et Erhvørv maa Nletnesket

søge at flemelske derurre Ttang, ikke *letø
for sit øgetYedkommendø rnen hos slnø Mød-

hi ælp et e, sine Medarb eidu e. Natarligvls lldet

døt Sksffølsør, svækkes i sin''f ilfid tll Møn-

nesker, met det maa ikkc detfot givø opl men

tottsætte uforttødøn\ gøre evøttaølle Medat-

beidete intetessetede, lev ende, lnltiativtlge, og

saa tnaa det enløllg huskø paa, at gaar det

ikkehelt eltet dets egetHovedelkan det havø



Skylden søIv. Et Menneske kao,væte for tcrn-

peramentsfuld, ikke altid i Beslddelse aI døn

Roy som et et saa vætdifuldt Gode i øt Men-

nøsLes Llv.Døn gyldneMiddelvei gældet dog

ogsaa het,

En Fottetningsrnand maa kende saa mange

at si:nø Kunder som muligt. Hvet ai disss har

sit Anslgtl dør skal bøhandlcs paa den og døn

Maade. Ketde Kundemø? Hvotmangø kan

døtl I hacft-filIælde maa han havø set saa

mange som rnuligt, have hilst paa dcm, blot

mød noglø Laa Otd. Forretningsmandens At-
beide u fotcetet.NutldsnsTømpo ktævet det'

Haatøt gtaarrr.r ridltgt eller taldet af' Men et-

hvørt Menneske maa søga at holdø stg frtsk'

Del maa have lttercsser. Lad døt spillc Kort,
gaa tl Fodboldkampe, bokse ellet tol lad det'

sa*l" pu. Ftimærket øller lntæesserø slg lor

Føtsteadgatet cllet smukt ttykteog lndbundnø
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Bøgørrblot det lntsressørsr slg for nogøt uden-

f .ot- deo dagllg e B e skæf ttgelsø' Dct gtu ct Ht lle

i Stndøt.

Martalrx om at gørc sin Pltgt' Hvad er Pligt?

Døt Menneske, der i enhvq given Situationl

saa vldt dets Evnør og Ktæftr.r tækkeg gør

sit yderste for at frømskaffø det bedst rraulige

Ressltat at Sitaatlonen, hat giott sin Pltgt'

Lad Røsg1t atet bkve positivt ellet negatfut'

Manneskct hat giort sin P1tgt'

Møn tilbage til lJdgangspanktet' IMarl- talet

om, at det og det Mønncske er lødt .,tr,døt ørr

lykkelig Stietnø. Naturligvis et -f alemaade'

men el Udtryk, det i og for sig kan brugøs'

Menneskøt paa 50 han nogcnluadø skønnø

ovet; hvotvldt det kan slges at det er f'ødt

undet denne lykkellge Stiene, og kan det

lkke slrønn e hetovet, kar- andte det' Nogle



Mennesksr et misundclige, raaat det gaat godt,
gode Yennet glædes. Derfor et en god Yen
eller godeYennq et vætdiisldt Lød i et l[/,f'eæ

ncskes Llv. Men ttat alt gaat godt, et For-
ældrøs Glæde dybest og varigst. De, det hat
en gammel Mor øllet Fat ved, hvad det bcty'
det I Arbiedet, at godc ^f anker tølga.

Hvordan blivet Tiden eftøt 50, naat det et

gaaet godt. Ja, en skønnø Dag pøget K{'tvøn

tedeltøt. lfielbtedet Lan svigte, Faraillø L,an

mistes, Ydødygttgh eder, qaa Llvets Plads kan

mindskes, Venner Lan sktumpe lnd' - Men

Mennesket trraa søge lridønlot vlssø Græasør

at holde slg ungdommekg og ftisL' Er døt

il<ke muligt tønt legemllgt, maa det søgee at

holde Stndct ungt. Døt maa- tagø red Læte

al eo,hvet Ttds Uagdom, al dens knpulsør,

dcns nye Tanker og Dtømrne .Det maa søge,

atladePenduløtsvlngø roligt og ensafiet ted'
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elte4ikke ibtatte Svlng. Ingen vød dog, hvad
Ftemtiden btingæ. Men kaa Løbet fortsættes
og tilendebtiages paa omtaltøMaaderkan det
slgøs, at Seiren blev vundetl og det gamle
Vers rlnder I llst

Ttl Seir og Lykke blsv Volmøt født
I Stiettetne stod dct sL,revet,
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