
Fra Kredsmvdet 
i Wisiicr, Nebe. 

sta dett Std. Sept. til 2. Ott. 98. 

(E—littiei.) 
Tte vaedstadier paa hvilke de sotskel- 

lige Menneitck besiitde fig: Syndens 
Lovetis vg Naadenes. Meuemstadier det 
er, Tiin ska at viere under Lovcn til at 
viere hilt under Nattdem — 

F. M. vailedes skal jeg komme til 
Jesus for at blive stellt? the, sont den 
der ar rig. Den Rigoom her tales vm, 
et tun Udtkyk for alt, svm et Menneske 
hat svin sitt Rtgdvm El Bevis svti 
dette ser viinsu Spur paa die-se Spenng 
maal: hvv tan da blive salig (Bekg 25)? 
dem ttyktede denne Vetdeng Gvds jv dog 
iste. Til A. R. Spokgsmaal: matiite 

det- siges, at et Menneste maa as med siia 
nieget at han stigøieg fra hanS Rigdvm 
vg i visse tilsælve af med Ali? 

A. R. Den tige Y.iglittg vil sikkke sigJ 
— lyttelig her vil vgsiia være det hisstt 
—htttt vil ,,gvke« soc at arm-; del et 

ikte Mauden i Guds Rige —- »sælg,hvad 
du har,« — jeg maci svktt have svlgt ud 

og saa komme. 
F. M. vaidan skal eller ktn jeg scelge 

ud? Naar et Mennefte saar Gut-S Ntade 
at se. Det ster naar et Meniieske er 

Fallit. 
G. B. Chr. Skal sælge ud. Det et 

et stort Gut-Hunden Frei at være undet 

Loven og til man kommer under Naadeti 
man folgende Trin tageg: Der inaa blive 

en Spvrgen, en Sage-» en Liengsel, en 

Bidivvilse. Netttde nu Spørgsinaalet 
til den enkelte Tilhøier, vm en Spvrgen 
var valt, om det- vat- begyndt en Sagen 
vgsaa i Gut-s Otd, otn Spørgen vg Sø 

gen havde stemkalot Læiigselen, da blivek 
der Bedecvelse ester Gub, sont virkek 

Oinvendelse lil Salighed som ikte for- 
tkydes. 

Dog Ynglingen gik bedrøvet hakt ined 
alt vette. 

F. A. Saa sielg hvad dtt hat —- giv 
det til de Futtige —- kom, sslg m«g. 
Dette var ikke Saligheds Besen, nien Je- 
sus tvg haat hvet han stvd (paa vaens 

Stade), vaen sktilde have bragt eller 
bleven hatn en Tugtemester til Kristus. 
Jesus vil have heim bkagt til at stge: 
ikte, hvad stal jeg gote,.aten hvvtvan kan 

jeg blive salig. 
A. R. Det bliver altsaa detved: ad 

Gekningeknes Vej ek det tiinttligt at naa 

DIE-Len. Du ange saa vel sont ieldre 

LIMde Kotnde stal svkstaa, at den 
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Selvtetsietdighedeits Vei du vg alle dine 

fakisieiste Btsdke vg Sostte vandke paa, 
et umuliggiort sotn Bei til Hintlen. 
Hvld Uvsalg iDag, as isl Vetdens Kitt- 

lighed og egen Æke vg kvtn saa vg folg 
J sus, thi han er paa Besen did hvvr 
alle have deres Rigdvin iGud. Herren 
hjalpe vs alle for sit Netan Skyldl 
Unen! 

Oat Ftedags Asten sainledes vi saa 
til almindelig Gudtjeneste, ved hvilken 
G. B. Chr-, A. Land talte. As G. B. 

Chk.’6 Tale over Ps. 54 hidsættes bate 

Damm-unstean —- David havde en stor 
Eisating i Livets Skale. Fta Hyrde 
til Kvnge over Guds Falk. Paa detl 
aandelige Omraade Sorg og ,Gliede. ! 

J den vplieste Psalnte have vi- en Uns« 
detvianing as denne Mand. Vers 3 —5, 
handler vm Bsii ain Fielse, 6——7, vtn 

ervidning vni Frelseti, 8— 9, hang dybe 
Tat svr Frelsen· Fiels mig Gud vsv· 
V. 3—5. D vid var i Rad, han heu- 
vetidek sig til Gut-. Hatt ventek Hin-to 
af h m for harns Nat-its Styld vg ved 

hans Magi. Ved at yenv fide sig til 
Gud adstillek hatt sig sra 1000 vg 1000 

Gange 1000, hvis Maal ek Rigdvtn, 
Æke, Viadoin vsv., —kun saake faa 
fslger Davids Esseatpei. Hat du, Til- 
hsket, market eii Jndvitkning paa din 

Siiel af Gtids Netfietdlghed vg Bat-m- 

hjektighed, fein begge viste sig idetes 

Fuldkvintnenhed paa legatha da Jesus 
dIde fvt al Bett-eng Syndek? -—— »h» 
mig« — er ikke det samme sont at fvlde 
sine Hiendetz bsse sit vaed ellek Knie. 

Han liad vtn Fielfe fta sine Fiendek. Er 
ellek hat det vieret Genstanden for din 

Ben? Du, saat siget du beder, bedek ou 

vai Frilse fta dine Fjender, Satan, Sym 
den, Vetdeii vg Boden? 

David bkagte stlvilligt Offet, faule- 
des maa vi Gttds Bern: Hiertevfser 
(Tak),Mtindvfset (Bionesbyrv), Hat-nd- 
vssik (Handling), Fodvsset («Bandking), 
Tdsosser cvisse Tioer til Pengevske); 
jeg vil i. kte dit Nava, Hem! thi det ek 

g d-. Unten! 
Lvidag erntiddag havde vi Prieste- 

kvitvent i Pkeestehvligeii, imens blev MI- 

det i Kitken ledet as Missivncek K. 

Haksan-fu« Litng GUTENqu W- 

.Eatnet »Kitken« indledet vg dtsfm den 

kotte Tid vi nit hat-de til vvi Raadighev. 
Her stal dag, saklig svt ikke at mitt 

beuge »Dansteken«s Velvilligh d til at 
vptage Referatet, tun henftilleg, til 

«Danskeken«s Lasekkeds gavnlige Oper- 

x, 

veietse og Befoarelse enhoer for fig, Ind- 
lederens (J, Chr. Pedetsen) 12 Spotgs: 

Imaalz »Knken,« altsaa itke en Kitke 
Icller flere Ritter. 
! 1..Hs1orfra hat Kirkm sin OptindelsePs 
2. Hvetn er Kircens Stiftu? 3.Hoor- 
nnak stiftet? 4. Hund erKitken(1)efter 
sit Versen og (ts) sine CgenftabetZ 
5. Finder vi Btllcder 1 Striften af den 
Kitke hvorocn m her tale og hvilke2 
6. Hoorledes ser den ud og under yoitke 
Kant? 7. Hoor er .fti1·kcn, hoad og hvem 
omfatter den? s. Hoad findet ot iKir- 
ken? 9. Hvav er Kirtenå Opgave? 
10. Hoorlangt er Kiiken naaet med sin 
Opgaoe? Il. Hoilte Fremtids Udsigtek 
hat Mikan 12. Er der Frelse udenfor 
Kirken? 

Sondagen kam og den blev ret en Hai- 
tidgdag for, vi fik (aandelig talt) da Lov 
til en liden Stand at gaa mv i det »Al- 
1erhelltgste« eftek nu at have nceret medl 
Glatze baade i »Forgaatden« og det 

,,.Hellige«i flete Dage. Om Formid- 
dagen haode vi Altergang iFokbindelse 
tned Hojemessegudstjeneste. Undene-g- 
nede holdt Skkiftetale ud fta Heb· 4, 
14 —- 16. og tjente ved Alteibotdet. 

J. Chr. Pedeksen holdt Heime-Zimm- 
diten ooet Dagens Evang. 2.T(kst Ratte 
Mart. 2, 14— 28. Om Eftercntd-s 
dagen bleo der holdt Bornegudstjenestel 
ledet af J. C. Pedeisen og C. Krogb.,» 
hvorefter A Land tatte nogle faa Ord 
til hele Fotfatnlingem Ved Aftemnw 
det, som .jo slultede dISse Festdage for os 
talte F. Mauer-, hvorefter de enkelte af 
Priester med god Grund fagde Tat for 
et velsignet Sammet med Biodre og 
L mt s ncend,og fagde Faroel paa Genfyn. 
Ja vi kunde med Gliede sige og strioe, 
ågennem hete oakt Sammet fom ogfaa 
oed Slucningen, som den ltlle Dreng 
(hvis Feder var Fritcenker og have stre- 
net paa et Stykke Papir: »Gott is no 

where«) da han oitde prave pna at stkive 
hoad Faderen havde stkeoet, stren: God 
is now here. Ja fandelig, vi mackede 
at Gud nar i Forgaatden, i Helligdom- 
men og i det Allerhelligste. Han oar 

iblandt os og advarede for de sprukne 
Bunde-, han lod os se i Ordets Los, 
hook nat et Mknneste kan væke oed Sa- 
lighedens Bei og dog ikte detmde den, 
han gladede os (saa mange sont tro) net-! 
paany at forsiktreos otn at vi et am-« 
fattet af ;Kitten,« ja han« vor Gnd var 

iblandt sit Falk og derive sit vi Glcde 
afat vake med og iblandt· Herren pel- 

signede as og vi stal ogfaa mere og Inn-e 

btioe en Belscgnelse. Og iaa tilflut en 

Tat til Eder alle i Wioner, Howells og » 

Praha focn viste Venlighed og Gestirn-l 
yed mod os Tilteisende baade fotud for 
og under Kredsmodet i Wisner. Gid oi 
alle maatte komme med naar det store 
Krebs-mode med Jesus Kristus i vor 

Mtdte eoigt i Himlenel 
Saa Faroel i Jer Rava det 

ønstes og bedeä af Eders Brodek i Hek. 
ren, Medstrider» for Kronen og Medvani 
dter med Eoigheden. 

P. P. Thisted, 
Palefune, Nebr. 

Racine, Wis. 

Vi have haft dejltgt Julevejt. Kir- 

kebesaget i vare tte Ktkker paa Juledag 
var meget start. Emaus ag Jmmanu 
elH havde Gudstjeneste Julevags Mor- 

gen KL s. 
—- Jmnianucls Menighed holdt sit 

Aarsmave Mandag og Tirssag i sidste 
Uge. Ved Valg af Diatoner blene Paul 
Pauler og F. C. Kjaller genaalgte og 
R. Knudien ag Andtew Johaer valgte. 
Bagekmester Schneekloth blev gisnvilgt 
fam Setretar og Paul Pauler blev 

jvalgt til Formand i Siedet for Kabmanv 

TMogensem Det bestuttedes i Au- at 

afbetale et Belsb paa Kitkens Gelt-. 

IJacab Jcnien blev genoatgt fptn Til- 
llidsmand (Ttustee) for 3 Aar. Martin 

Nieter genoalgtes fatn Kasten-:- 
—— De unges Lafekteds i Jmmanu- 

elg Menighed hat inkbudt Miasiantet 
til Japan, Paftvr J. R. Birkenau-, til 
at tale JapansMissianens Sag Sandag 
den 15ve ds. Kl. 330 i Jinmanuels 
Kitte. Hatt hat tagt ja til Jndbhdeh 
sen. Panos Bittelund hat i nogle Aar 
været i Japan og opholdek sig nu i Chi- 
coga for at Itubete Lageocvenstab; efter 
endt Studium agter hakt sig tilbage til 

Japan. Hatt pueoiker i Jmmanuelg 
sinke samtne Dag d. sähe am For-nip- 
vagen. 

—- Ta Familier og en enligstillet 
Kainve aptoges iJmmanuels Menighed 
Juledag. 

— Det er gavt at haae en gab varm 

Kasseleka nu da »Dagene langes og 
Vinteren strenges-J- Det mente ogfaa 
Jmmanuels Mensghed og den fomkede 
verlor Pistor Arakeaien derive en ad- 

mtkkket Salt-kegelten der gar gab Tie- 
neste. Dei var en for-saftig JulegatM 

—- Jens Christiansen frn Jmmanuels 
der var meget syg og nat- Doden, er nu 

rask og ude igen. Nasst Guds skyldes 
det Dr. Hansens Samoittighedsfuldhed 

— Glædelig Nytaar iil ,,Dansketen«s 
Læsere nær og fjetnl 

— Pan forstk. Sondag d. 15de ds. 
vil Pastor J. R· Bitkelund prædike i 

Jmmanuels Kitke pna Lnfayette Ave. 
Find. 10.30 og Eftm. 3.30 Paktor 
Birkelund hat« i nogle Aar opholdt sig 
som Missioncer i Japan, og cr nu her i 
Landet for at uddanne sig som Lage. 
Eiter fuldendte Studiek agtek han sig 
tilbnge til Japan. Ved Eftermiddags- 
gudstjenesien paa Sondag vil han ster- 
lig tnle om Mist-innen iJapan. Fri 
Adgnng for enhocr. 

J indeoeerende Uge hat ,,Gensidig 
Hjcelpeforening« afholdt Komitecnodei 
Emnus Kitte; af fcemtnede Prcester vare 

Ohr-. Paftor Naarup, thkosh, og Kir- 

keganrd, Latimer, Jn., tilftede og predi- 
kede Tikgdng og Toksdng Aftein Kirken 
samt Onådag Aften i Missionshufet. 
Emaus Menigheds betend-e yppeklige 
Sangkor afsnng under Ledelfe af Chr. 
Soll flere kendte Salmcr, hvorefter Pa- 
stor C. H. Jenfen sluttede Moderne 
med Ban. 

—- Kobmændene J. C. og M. C. 
Hausen, samt Kulyandlek Laks Magen 
sen hat soin Konnte for det pantcenkte 
ny College i denne Uge folgt Byggelot- 
tek til Johannes Jørgensen og Peter 
Haner jr. her af Byen, ligefotn Komi- 
teen eventuelt inæste Uge vil scelge yder- 
ligete 4 Byggeplndser. Meddeleken 
hetnf er med mange forvisfel om, at de 
som tober omstreone Byggegtunde, itke 
vil fortryde det,tl)i dels gavner Koberne 
en god Sag og dels vil de erholde gode 
Procenter af dereg Penge. Anganende 
Pris, Betingelfer m m. henvende even- 

tuelle K- here sig til ovenncevnte Komite 
eller til Pastor C. H. Jenseit. 

—- Jganr nfgik gnmle Rastnus Wil- 
bett oed Dpden, rnmt af et Hjekteslng. 
Begtnvelfen foregaar frn nfdødes Hjem 
pnn Clntk St., Tirsdng Eftm. Kl. 2, 
hoor Pastor N. V. Holtn af »Wer Ful- 
feks Kitte,« oil tale. Den nfdsde var 

et ntnngeaarigt Medletn af »Dnnia« og 
dennes Asfurance samt af Danst Bro- 
dersamfund. 

—Mk. Lonis H. Sonne af Neenah, 
Repkeelentnnt for et Milwnukee Han. 
delssicmn i Jernvarehranchen, nsingde 
hemmende Vennek og bekendte et kokt 

Bei-g sidste Uge. 
—- Pastor John R. Birklund, deri 

ca. 5 Aar hat vitket socn Missioncet i 

Japan, var af Jmmanuel d. l. Wenig- 
hed ved Pastok Andrensen indbudt til at 

tale i deres Kitke i Dag; fotn det sikkett 
var ham en Gliede at niødes med fleie 
af hnns Venner og medftudekende fkn 
Prof. Tknndbergs Stole, sna var Glas-· 
den ikke mindre hos den Astate Stute af 
Tilhøiletq som i Dag Fokmiddag over- 

vækede hans Ptcediken, ellek den stoke 
Fotsamling fom i Efieimiddng lyttede 
til Pastor Bittlnnds M.ddel«ller om 

hans Gekning blnndt de ftatkelö afguds- 
dyikende 42 Millioner Mennesier i 

»Solopgangens Land-« Foredrnget onr 

særdeles inoholdsrigt og beleerende. Pa- 
stor Birclund ftndekek i Bintek Liege-Di- 
denstaben i Cyicago, for eiter endt Stu- 
dium nt dkage tilbage til den store 
Øgruppe, hvok hnn med sine rige Eoner 
alt hat oikket meget Godt. Man Frem- 
tiden for hani og hans Familie blioe 

lyse i det ijerne Land, og mnnt e det 

fokundes ham nt dringe Liegedokn til et 

starke Untat af Jndbyggeknes Sjeele og 

Lege-ne vil hans Flie, Opofielfe og 
lAibejde ikke viere sorgen-M sen denne 
Krebs modtnger Pnstor Bikklnnd en 

hjeetelig Tat for Bei-get, ledfnget nf 

! mange gode Ønster. 

Kredsmjsda 
Om Gud vil det, ugter Illinois 

Krebs of »Den forenede danste ev. luih. 
Kirke.« at holde Fotaarsmjde iSIlos 
ums Menighed« paa Bestsiden i Chicago, 
fka lste til st- Makts. Midet begyn- 
der med Gubstjeneste Onsdag Akten 
Kl. s 

Msvets Fokhanbslingsemnet vil blive: 
I. Kobbeisimgen l Ortes-. (Joh. 3, 

14—15.) 
2. Eis-u iom et Ecsempel til About- 

iel 
3 Hykleri og Selvbetsxsag. (Luk. 

12,1 ) 
Henk, oelsign vor Jndgang og vor 

Uvgang! 
P. H. M i l l e r. 

; »Staqu Menighev« indbyder ven- 

ilign til streben-oben Euhver er pel- 
cosnmen. Ttlteifense beves melde te- 
kes Komme ibetlmelig Tid til under- 
tegnevr. 

J. M. H an s e n, 
138 Laflin, Sl., 

Chicago, Jll. 

West Branch, Ja. 

J Dag, den 1xkde Januar, har vi et 

yndigt Tom-in saa var det ilke fotdi vi 
befindet os midt i en af Aarets Winter- 
maaneder, faa fristedes vi til at mene, 
at Foraaet stod lige for Daten. ,,Bar 
Jord« hat saa at sige hart til Dagens 
Orden, indtil nn, og at dømme efter, 
hvad man høier, san er alle vel tilfredse 
med Sneens Udeblivelse. Antagelig er 

der Undiagelser. 
Norle Dages haatd Kulde hat vi havt 

nu og da, og til enkelt Tider faa megen 
Sne, at den har dætktt Jorden for nogle 
Dage, men det er ogfaa alt, Vinteren 

Whar derfor heller ikte hindret Byggefore- 
tagenden Vor Landsmand, Hans Jer- 
!gensen, Vyens encste Sadelmager, hat 
lladet opfare en pan Beboelses-Lejlighed 
Hi den .-fydlige Ende paa Byen. Den 
iligger smnkt paa en Bakkeikraaning, saa 
Ihan har en deilig Udsigt over Bhen. 

Han agter at flytte ind i dette sit nye 
JHjem inceste Uge, og tager jeg Meine- 
Zget fejl, sua bliver det nok saadan, at 

HHjemmet bliver indaiet ved en lille op- 
byggel4.»z Sammentomst, hoorved Stedets 

daner Præst vil ta1e. 
Af andre Byggeforetagender tun nam- 

»nes en ny Bank, der er opfart paa Byens 
Hooedgade. Men om vore Landsmænd 
har Brug for den, for der at indsaette 

deres Penge, som de har tilooers efter 
tatst at have l..alt ornkring 84.00 i 

Renteafgift af hvek Acri-s Land, samt 
Yfaaet del notwendige til Familien i 
Aarets Lab, det stal der en god Fakmer 
til at fotklarez i hvett Fald en bedre og 
klogere Mand end jeg. 

Man arbejderpaa at faa Byen vel op- 
lyst ogiaa trods Vinter og alt. En Tid 
hat« en mindre electrisk Motor vaereti 
Brug, og den stal nu bhttes med en 

Dampmasttne, fom er istand til at gore 
langt hedre Arbejde end den gamle. 
Den gamle vil nok faa den bestedne Be- 
stilliqg at hjælpe Kreaturerne, at fan- 
detknufe Massen, muligen Byggen med. 

Johannes Jenseit, en af oore foretag- 
femme unge Mand, er med.i dette Fore- 

ltagendr. Ligeledes en anden danst, der 
handler med feerdig shede Kleedet, men 

som hat tagt oort Modeksmaal dort, da 

Ihans Keine er engelsi-talende. 

L 
Nogleaf not-e Fakmeke foklader os til 

Foraaret. Derihlandt Simon Chri- 
«.sienfvt«ffdrthr mit-L Mensghedens For- 
Jmand de« sidste site Aar. Han agter at 

Ykejie til Tiptau, der er Countyfcedet i 
ICedar County her i Staten, i hvis Nar- 
Yhed han hat forpagtet en Farin. Andre 
bar matt paa ategaa til det kolde Min- 
nefota paa den anden Side Sleepy Eye 

;da de der san faa Halvparten af, hvad 
Jder avles paa Landet. Om det bliver to 

Familien som gaar, er endnu ikke rigtig 
;afgjott. Vi faa nu fe! 
I Der har oæret Tale om·, at en Familie, 

jfom har boet her, ea Broder til Pastor 
Jensen i Neenah, og iom nu hor i Texas, 
nil komme hertil. Qm saa ster, er ieg 
glad ved at kunne sige, at de leere kendte 
vil ikke faa en »kold Modtagelse. Mer 
end en glaeder sig til Degen. 

Vi har Gudstjeneste hver Sandag. 
Præsten prædiker her de to af Maanedens 
Sondage, ikke at glemme Sendagsstolen 
fom med Westen hat 4 Larerr. -Des- 
uden hold-es Sammenkomfter ude paa 
Landet —de fleste Medlemmer af Me- 
nigheden bot Ira 4 til 6 Mil fra Byen. 
Sandag og andre Aftener: Banne-as 
Samtale-Møder. De Sondage, Pice- 
stm ikke er til«nede, ledcs Maderne og 
Sandagsskolen i Kirken af Mk-P. Olsen. 
Til dette Hatte blev han atter valgt ved 
Menighedens Aarsmsde den 12te denne 

lMaaned. 
«Ioviet«sdag. 

Fremont, Nebraska. 
Pan en Ferm» 4 Mil Nordvest for 

Fremont levek gamle Anders Studers 
mark hos sin Spa, James Sondermerk. 
Forkige Ortsqu fyldte Gubben sine 78 
Aar, i hvilten Anleduing en stor Ven- 
neskare indiandt sig hogham for at gra- 
tuleke og man tilbkagte en fornøjelig 
Dag med hinanden. Blandt de Gra- 
tulanter var saCLedes C. H. Christener, 
A. P. Rielfen, Christopher Jahr-few 
Jacob Johnfon, J. Jenien, Mkå. P. 
Jorgensen, N. T. Lunv og mange anbre. 
Anders Sondermakk er en qf de fIrste 
Setleke i Nebrasta· 

Sociabte i Wimpan 
Der vil blive afholdt Sociqble Fre- 

dqg Akten den 20de Januar hos F. E. 
Lands ttl Fort-et for Helligaands Me- 
nigheds Ssndagsfkolr. Der vic blive 
fskget for et geht Program til de bei-- 
gendes nat-erhuban Forfkistninget 
serv-res. 

Søndagsftslelarerne. 

Kcnoshm Wis 

Samtidig med at jeg indsender Beta- 
cmg for »Dansteren« med Tat for det 
foundne Aar, sendes nogle Linier, fom 
Redaktoren bedes optage i Vladet. Tet 
hoker jo til Siældenhedek, at der stkives 
noget i »Danskeren« herfra. Ja, hont- 
ior oil du egenlig stritte, er der en Rost 
i mit Jndre, som siger; her er jo itke 
indtiuffet noget som just bør omtales i 
Bladenez og det kan vel ogsaa vcere sandt 
nok, men det samme er dog oist ogfaa 
Ttlfceldet paa adskellige andre Pladser, 
hvorfra der alligeoel sendes Meddelelser. 
Jeg er som Regel glad ved at lese, hvad 

Jdek stcioes fra de fotstillige Pladfek, og 
muligvis der ogfaa kunde viere en eller 
anden, der vilde være glad ved at lcese 
lidt fka Kenofha. 

Jeg vilde allerhelst forttklle lidt om 

Gut-S Riges Fremgang iblandt os, som 
sikkert ogsaa vilde glcede Guds Born, 
om der kunde meddeles meget i den Ret- 
ning; men jeg trot, man helst maa vcere 

lidt forsigtig med, hoad man heutegner 
fil Guds RtgeH Fremgang, saa at man 

ikke gaar hen og ibetegner noget, sont 
tkke er det verd, thi derved vil man fik- 
kert ligesaa let stadc foin gaone. Dog 
tør jeg nok sige: jeg tror huren er ved 
at gøre et Arbejde iblandt os, faa at 

lhanszl Aand faar Jndgang has flere af 
vort Folkz og gid han tunde faa Lon til 
at være vor Herre, jaa Lov til at bo i 
voke Hjertek. Kcere Ven! Dei er, hoad 
han oil; faar han ikke dette, saa et det 

lige meget, hvad oi hak gjort saadan i 
det Yore, det vil ikke have nogen Betyd- 
ning for oore Sjcels Freisez vi kan itke 

gøre noget for Herren, men oi kan lade 
·os bruge af ham; og tko blot iste, at 

Herren ikke vil beuge dig. Nej du kan 
oære sikkek paa, han oil; han hat mange 
Pladsek at anvise sine Born, og det ek 

faligt og fragtbkingende at staa i Her- 
rens Tjeneste, og ja meke tro oi er i 
Tjenesten, desto starre Lan. Lønnen er 

»ja ganste oist af den Bestaffenhed, at 

Vetden ikke kendek den; men oi saamange 
Tom oed Guds fokundeklig Naade, er 

kommen til at tto hans Otd og Forjæts 
telset, os blioer det gioet at have Fred 
med Gad, dekoed at oi faler os fort-is- 
set otn voke Synders Fotladelfe forme- 
delst Jer Kristi Blod, fomsrandt for 
mine og dine ja for den ganste Vetdens 
Syndec,-og- vi blioer gioet Taalmodighed 
og Uoholdenhed til at lide med hain for« 
ogiaa hisfet at herliggores med. hatn. 
Nu maa jeg vist hellere stutte for denne 

Gang, da jeg feer i »Dansteren«, at det 
kniber med at iaa Ptads til alle Mcd- 
delelfer i denne Tib. Tat for Almana- 
ken. Jeg haabek Pengene kommer til-- 
lig nok til at tilftedsftille Redaktskenz 
man burde efter mit Sinn viere punkt 
lig til at betale i Fotstud for »Danste- 
ken«, den er det verd. 

Julen fejkedes her noget lignende iom 
i fjor. 

Juledags-Norgen Kl. 6 holdtPastor 
Dahlsirøm fom fcedoanlig Fropmdiken 
for en stor Forsutnling. Kl. Wild-k- 
messe-Gudtjeneste for en endnu starre 
Forfamling. Anden Jtiledags-Aften 
haode vi Julettae for Børnene. 

Mindeord 
,...om—. 

afdsde Mks. K. Modier 
Dannebkog, Nebr. 

»Salige ere de Dtde, fom ds i Herren, 
thi de stulle hvile fpm deies Gerning.« 

»Let bog fvinder Livet, 
Jog hekfra oi maa gea, 
Ebsjelig sum Sivet, 
pqa »Hm-read Dag« vi stal opstaa. 
Farvel J Venner san kære 
som nu tilbage maa staa, 
og lad mia Bortgang ever læte 
til Herreng Villie ret at agte paa! 
For evigt vi engang stal famles om 

Guds Heriigheds stønne Traue, 
som her i Tiven hat agtet hanc »Kom,« 
og sig med Gud yar ladet fokipnr. 

! 

Gavet til Bornehjemmet 
fra 

Nemah- Wis. 

De Unges 5-Center vg. andre Gut-er 
Marie Cianer ............... 82.00 
Matie Christianfem ....... 2.75 

»Am-ed Sorenien .............. l·20 
jNoraMathmfea..«....»».. .50 
Arnald Strener .............. I.00 
John Andersen ............... 2.00 
ng. Christianer ............ l.00, 

IChrisL Nasmusfen ............ 5.00 
! sorgen Haner ...... ....... 10.00 

Med Tak kviteret 
H. P. J e n se n. 

Offer fka Vor Frelsers Menighed, 
Nemah, Wis» til den formede Kitte, 
den s. Jan. 99 ........ ..... Z 17.22 

Med Tat kviteret. 
l H-P..Jensen.s 

Albett Lea, Minn. 

Forrigz Uge dade Mr. N. C. Jen- 
fen. Mr. Jenseit kam hettil fra Dan- 
inark for 15 Aar siden samtnen med sin 
Huftru som er død for nogle Aar siden. 
Han vilde i denne Maancd blevet 90 
Aar. Afdødes Aandsevne har i de sids 
ste 2—-3 Aar vceret noget sveettet, ellerb 
var han trads sin hpje Alder ualminde- 
lig rast og stark. Mr. Jenseit hat haft 
8 Born, hvoraf 3 ere dabe, 3 leveri 
Danmark og L, Mk. Jakob Nielsen og 
Mrs. N. Jensem som begge lever her 
i Albert Lea »Township« og ere i gode 
timelige Oinstændigheder. Desnden ef- 
terlader han sig ca. 50 Bornebørn og 
mange Bornebarns Bern. Begraoel- 
sen foregil under stor Oeltagelse fra den 
danste Kitte, hoor Pastor Kildsig talle 
ved Waaren- 

— J sidfte Uge bleo det« meddelt, at 

»Pastor Kildsig havde faaet Kald fra Me- 
tnigheden i theland, nu kan det endvi- 
Jdere meddeles,at han har faaet Kald fra 
jMenigheden i London, som han fandfym 
ligois vil betjene som Aneks til Albert 
Lea, desuden har han faaet mange Opfor- 

dringet fra Falk i lden om at komme 
op og forkhnde det gade Budstab for 
dem, faa det ser ud til at vor Pkæst ilke 
oil have Mangel paa Ardejde. 

— Pasior C. Nielsen ined Familie 
reiser paa Oiisdag til West.Supetior, 
hvortil Pastor Nielfen er kaldet af den 
dervrerende Menighed. Pastar Rielsen 
og Huftru har i den lot-te Tid« de har 
veeret idlandt as, sasnlet sig mange Ven- 
ner og standt vi nødig ser dein zforlade 
os, saa tro vi, at det er Herren, soin 
sendet dein til deres nye Virtefeldt ag 
vi ønsker, at hans rige Naade maa folge 
dem, og at de maa btive Redstad i hans 
Haar-d til at lede vildfarne Sjiele hlem 
i Herrens Feld paa de Egne de nu gaa 
til. 

— J denne Tid er der desvtetre me- 

gen Sygdotn iblandt os. Aarstiden gi- 
vek io sit Bidrag paa denne Liste. 

— Mr. Bertelfen er altid rede til at 

»modtage Substriotion for nye Abonnen- 
ter til »Dansteken« samt modtage og 
koittere for Betaling fra gamle Abou- 
nenter. Denne Bekendtgsrelse had Bet- 
telfen mig for lang Tia siden at ind- 
fende til »Dansteren,« men ved en For- 
gletmnelse fra min Side· er det« itke kam- 
met ker« hailket icg hetved beder mln 
gode Ren Bertelfen at undskylde.l 

—- Fra den isoe til den 22de Januar 
vil her, som io allerede dekendtgjokt i 
»Dansteren,« blioeiMissionsmsde, hoor 
alle vil viere hiertelig velkomne iblandt 
os. Sendag den 22de Eftetmiddag vil 
vi have Ungdomstnede. 

— Sidste Tikadag Auen haode Me- 
nigheden sit Aatsmede, hvoi Usfaldet 
af Valgene bleo satn folger: Formand 
for Menigheden, P. Clauien; Sekretær, 
S. P. Svendtenz Trauers, C. Jenfen 
og J. P. Jenfenz Diakoner, Oie Ol- 

;fen og S. P. Samt-fein Saat-again- 
len, Formand, P. Claufenz Nie-tier- 

:mand, S. P. Soendsen og Sekketeer, 
«L. C. Haufen. 

— 21 unge Mennefter har Pastet- 
TKitdsig i Aar til Konsirmalionsfacberes 
;delse. 
! J. P. J e n s e n. 

L Naaletræqu der le;er. 

I WILL-EIN 
Frugtræcr der bietet-. 

!sead tot vor Kakelog, der vil lære 
IDenY at vælge haardkøre Træer for 
Ivort nordlige Klio-a- seud os en Li- 
!Ste ak bvad dZ ønsker at Flaum-, skres 
vet i det danske eller gngelske sptogx 

Wedge Ratten-, Athen Lea, Minu. 

’»Trinitatis fskste hauste evang. lulh, 
Menighed« i Ward Co» N. Dok. ek- 
kendek herved med Tat Modtagelsea af 
Qui-reifen af dens ny Kirke fra- 
Matt. L. Momnsen, Luck, Wig·83 oo 
E. P. Fischer-, Wayville, Wis. l.00 
Jmmanuelg Mgh. Darm-com Neb. 15.00 
Jmmanuel Mgh., Nov Demnach 

Wis .................... .. 7.04 
Trefoldigheds Mgh., New Den 

matt, Wis ................ 15 00 
Past. P. Thoreby og Mgh., Fal- 
moth, Me ................... 4.00 
Paftor J. Gektfen, Hutchinfon 

Mino .................... l.00 
Missionær N. L. Nelsen Juv. 

Terty .................... 1.00 
Venner i Oshkofh. Wis. .. 8.00 
Beter Meist-m Alberi, Minn. 1.00 
H. P. Hausen, Harmonik-, Minn. LOJ 

H( sö a n i e a. 

Faun foc Sale 
En god 80 Acres Form z Mit fru 

Elk Hora, sowi· et for Salg. Nekr- 
mere Oplysn nger erholdes ved at til- 
stkcve Eier-en 

Paul Simses-. »Bo: 184; Ell Horn, Aph- o,.«, Js. 
V 


