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1. 
 

Foruden Hjemmet i de unge Aar 
et Hjem der staar; 

Jævnaldrende vi her vort Venskab skænke. 
Det Hjem har nøgne Bænke rundtenom, 

en Sal halv tom. 
med Tavle, Landkort, Borde, Lange Bænke! 

 
Men i et Nu Historien dér faar lagt 

sin Billedpragt, 
og for os breder ud sig Verdens Lande: 

Vor Tænkning skærpes, Verden bliver stor, 
vor Tanke gror 

ind i det Skønne, Gode og det Sande. 
 

Her bliver Evangeliet os bragt, 
i Hjertet lagt, 

et Lys, mer varmt og straalende end Solen. 
Du andet Hjem i vore unge Aar! 

Du dejligt staar 
i Manddoms Mindebog og kaldes Skolen. 

 
2. 
 

I Gud vi fødtes, og i ham vi blive, 
han tænkte paa os alt fra Evighed. 

Hvad bedst er for os, vil han hver os give, 
i ham vor Sjæl udødelig sig ved. 

I Glædens Stund og under Sorg og Savn 
med Barnesind vi flyve i hans Favn. 

 
3. 
 

En Del af Gud er i os lagt, 
sin Haand han over os vil holde, 
og ved sin Kærlighed og Magt, 

hvad bedst og sandt er, tro udfolde. 
Mens Kloder Fnug er for hans Fod, 

selv ej den mindste Orm han glemmer; 



vor Fader, stor og vis og god! 
Dig er det, vi hos alt fornemmer. 

O, leve, leve er saa smukt, 
ja, saa velsignet godt og herligt! 

Kom, Haand i Haand med salig Flugt, 
som Søskende, trofast og kærligt! 

Vi fik jo samme Liv og Daab, 
ens Hjertet glædes, ens det lider, 
ens fik vi Evighedens Haab! – 

Højt lovet Gud i alle Tider! 
 

4. 
 

O, lad os mindes paa vor Sti 
- den Blomstersti, vi træde, - 

den Lyst, som sporløst drog forbi, 
var ej i Sandhed Glæde. 

Se, Biens Leg ved Rosens Bryst 
har dog et større Maal end Lyst: 

den klog til Vinterhvilen Honning sanker. 
 

Saavel i Nyden, som i Flid 
vi Bien ville ligne, 

at vi mod Livets Vintertid 
vort Foraar kan velsigne; 

og bliver Foden tung og træt, 
saa gaar vi dog med Hjertet let 

og under hvide Haar med unge Tanker. 
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