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Da des bar bekrceftet sig. at Lrckomen 
er sluttet s- hvowm Danmakkspvsten 
nasse Gang vil give namens Beste-d — 

staut-set m nu vor Jndsamtina til »di- 
udelukkedes Kvinder og Varus Befviss 
ning«. Vi kan ikke unt-lade at bringe 
hver eakelt Giver endnu en Gang vor 

hiertelige Tak. Tilliqe Tat for de 

mange Gar-erm- ledsagende krekliae Ord, « 

der ere blevne udtaske for dem, der led 
Rad derbjemmr. Vi er overbevift um« 

at ligesaa vefkommen vor Gave vil have 
vætet des-viewing ligefaa sikk«kt er der 
i det stille nlsendt »Landsmcendene« 
her mangt et: Tat fka de heimste 

Vor Jndsamling lob i alt op til 
c202.24. Se vor Ljfte paa Side s. 
En og anders Effekts-let kan inming 
eudnu komme med. 

Naak Pastot Chr-. Falck i sin 
Levnedstegning as Peder Chrtsnan 
Trandberg stemplek Mattensen og Skat 
Rstdam som »Kiliafter«, da staat dem 

felvfplgelig for haas egen Regnina 
Bemærtniagen fotekommer os betegnenke 
spr, hvad Pasior Fa l ck anser for? 
»Kiliasme«. Derfor blev den ftaaende. 

.-«-.-«.»-—»- 

Enkelfe Lasset-e fyneg at have wisset- 
straet Udtrykkek »egentlig theolo-» 
giske Diskussion-k.« Hamde 
menek vi Diskuessoner om saadamses 
theologiste SpsrgsmaaL som, bvis dHl 
sial have nogen Verdi, stulle klatlcegges 
gennem et mere eller mindre vidtløftigi 
videnstabeligt Apparat Et saadant 
passet ikke for en Auss. der gør Reg- 
uing paa at blive lcest af mange, der 
hvekken have de sprogligt- eller hist-nist- 
videustabelige Forudfætninger for at 

kuune Mge slig Diskussion med Inter- 
esse. Den hsker hiemme i de theolo- 
gisce Tit-Muster- 

! 

l 
! 

Lin »Danmark og Luther- ( 
dommkn.« 

Spuk til Paftok A. Rasmusien T 

Saa fnatt jeg havde lceft Pastor AJ 
R a s m u sfe n S Artikel sie »Tanfkeren « 

for G. Sept.) var jeg paa det rene med, 
at han hat-de gtvet den en uheldig OvetJ 
sttift. Thi, mens denne lyder »Ltdt meuIT 
vm det teformette iblandt os« (d. e. c 

den fotenede .Okirke), indeholdt den net-l senlig en Udntkling eller rettere en Ratt-H 
Tvivlsspargsmaal angaaende den dansks : 

Folkekitkr. Og det endda fertig an- 

gaaende dennes Fothold til den evange- 
list-luthetste Late. 

Men nein Anstel, Tom hard- for-n 
lediget Postvr R a s m u Ss e n H, tagek 
netap tun et farbipasserende Henfyn m 

de dqnfke Inhalt-, gaar kun med en 

enkelt Ytting tnd paa det danste Forhold 
til Latem Der jeg — med Rette ellei 
Utette —- taler am, er v o r e egne For- 
hold, amerikanske, :nen udrundne fka di 

danskr. Ja! just vore egne; the iea 
gis nd fra, at set vt Brett has os fett-, 
da blive diöse tkke fokbedtede ped, at vi 

musing kan benoiie til stette ogmindte 
Btjsi andeutet-A 

Men siden der altfaa nu er tagt over 

paa en anden Bot-, saa tænker jeg, det 
kan osfaa otete gebt for en enkelt Ganges 
Stle at eftekse Scuden der. 

Natu- Pasink R a O m u s s e n spat-gen 
«Og man alle i vott Samfund eke enige 
ened hatn (mig)2« da er jeg isttetk Tviot 
em, hvad vet Spetgsmaal egentlig inde- 

holdek. Thi, hook hat jeg sagt ellet 

endos antaget, at alle stulde neue enige 
need mig? Jeg siger tvektimpd: »Jeg 
Ist Innlispii itke Ret i alt.« Met- 

tillise —- hsad vedkotmnet bet feloi 
Costa one alle, am mange eller faa ek- 

asåse sub nis? Det er itte Massen af 
fasse-Inaba der ais-ten faadan Sag, 
Ies- dei er beut Osekenssiemsnelie need 
M sinds Ists-IV 
IIM its tin hat-e »Jaget Munde-I 

ftp M«? ges tat det Me. 
M Its-c Uslsusfen niese- » 

szj Mk- 9 tu, Re- ises —- »Hm 
F ais-at tbce Den soeyudeqe is set-« 

Lasten, sindes der for Tiden intet L n n d, 
Der er tnet e evangelistiluthetst, end 

netop Da ntna r k· « Tet er sikkett ikke 
Jt »tage Wunden for fuld«. 

Man liegge Mætke til Udttvkkenr. 
Der staat for det ftksie »Land« og ikke 
«Knkesnnkfund« —- detneksi »mere evan- 

qeliskxluthetst;« Udttykket Lager altsan 
et Fotbehold ovetfon fuldsieendig engh- 
luth. Naak man da deteagtet Danmakk 

iFothold til de Iotige evangelifkslutheesh 
Lande« da kan der nappe viere Tale ow, 
at noget af dem er »Im-e evangelisi2 
lulhetsk. « 

Thi der man virkelig, naar der er 

Tale one Lande med Folkekikke, gares 
»Skel.« En Folkekteke can efter sin 
Natur Ikke tankes uden daade vqntto pg 
falfkleetende Medleenmer og Fotkyndetr. 
Dette er just Zolkekiikens stock Skradei 

ligheo —- men en SItsbelighed, der sorft 
da toingek de ttoende og tentlærende ud 

af den, naak de ikke were kan fua Loo 
at lese og lære rent i den« Saa er det 
da uretfcerdigt, nat-r Talen er one en 

Folkekitke, at välle sinke alle over een 

Kam, fokdi der i den findes baade Von- 
tw og falsk Leere- 

Men udpeg et evangelistglatheest Land, 
hnok der fotholdsoig er met-e Lio og mete 

ten Leere end i Rutidens Demnan sna 
vil jeg indkemtne, at jeg tog Monden 
fcr Huld- 

Det galder ja nemlig her aldeles ikke 
onn, hoad for Eks. den notste Synodes 
Organ ellek Per ellet Povl wenn-. De! 

Jhat io mnligvis netvp ikke rigtigt Kentil 
Fikab til Dannmeks Lip og Leere. Og 
Isnsior R a s m us f e n feines mig netop 
.at vise, at han ielv flet itke dar using- 
tigt Kendstab til Nutidens Dann-net 
Sau lange det nye Liv. havediagelia 
vakt ved JndkesMission og B i l h. B e ex. 
ftadig bredek sig —- og Gud give det 
maa ste i stedfe kigete Maul —- saa for-- 
andres Danmatks aandelige Fysiognonstix 
med hvett Aar. Ja! jeg funde net-me 

Ranne paa Sogne, hvor der for kun et 

Bat Aar siden icke fandtes et enefte —x 
for Mennefkesjne synltgt — troendei 
Menneske, men dont der nu blomstretj 
et Liv, der ikke dlot hat givet sig Udflagl 
i Kitkedefsget, men i en fuldfteendjg 
Omkalfntking nf Das-, Familie-, jaH 
Sognelivet, Stedek, hvok nu Luthees 
Huspofttl druges san-nun need den bel- 
lige Skkift, — og for et Par Aar siden 
keadte Bedo-me dem tun nf Nava. 

Lad stete, der et langt, langt tilde-ge, 
inden dette Lin Lan siges at veere noaet 

alle Begne heu; men hvor et det ikke 

Jangt tildage?« 
Næon mig et Land, hoor »Im-» harj 

mere Mogt og pmger den daglige Span- 
tmg i Aventin-, i Presse, oppogek 
Sindene, saulebeg sont i Tor-matt 

Lob mig nævne et Vor Eksemplsr paa, 
at dette Liv oil pasre evangeltsslutbekst 

Ia i Fjor »Te! danfke Mission-ziel- 
kfkabg« dygngste Missiomtr i Jud-en 

KL. P. Lakf en, out hie-time og — Leg 
Loil tkke dsmsne i selve Sagen —- vor 

smismnkt for ikke at vate ganfte lutberik 

sc fm Sakramentopfattelse, blev det pan 

Piepmfentanimpbet foreslnaet oq ver- 

taget, at Selstabeis ferne Pomgtaf 
siulbe andres fra: »in-mf pas den dankte-l 
Folkeknkes Gunst-« (vg den er fom be- 
kendt eftek Glundlovem den evangeltsk- 
lutherste Kitte) til: »Was paa den dunst- 

evangelistsluthetske zrlkeknkes Grund-« 
Man vilde —- fom det ogiaa Isd is 

zgxfiqgkos Begrstndelse — have Osdene«j 
stont de las i det optmdmge Udttyk, 
med ind, for at de stodig kunde paaminde 
alle sm, at, faa lange de ftod i del Sel- 
skab, siulde detes Leere vceke evangelisk· 
lnthetsi. Fremdeleöz J Forum-et hiern- 
kotn den fothenvatende Kobenhavnets 
presst Mygind fra Palast-na, hoor 
han tmvet en ,,TroS-Mccsion.« Da 

han itte vilve assige Somit-nd mev en« 
oild donstsRmecikanek Woa, der er 

»Lattekpmvikant« og gendsbetisk Gans 
hat dsbt uogle til et »in-Mist Saat-I 
fnnd«), tutkedeg alle Missionihuie for 
hom. 

Og hvnd nu Forholdet med Bibel- 
trinken engem-, da man bei quer gutes 
»Skel« her. The Universitetet er en 

fki Lcreauftalt, der tun stunk i des leseft 
mutige Fprhold til den banske Fetts- 
kitke. Og et der Profeifoter, ver do· 
cetek Bibeltcitik, san er der til Gengcld 
dem, der mobotbejdet den- 

Men heller like ude its «Livet« er 

riet dettil; tpettitnpd tcabt heit. B ich. 
B e ck hoc gjort det. Grundtvigiemetne 
Neue-ad es Hoff hat gis-It ver- 

og mauge andre· 
« 

»Am-list chblad,« der stakeedes 
met undettegsede iøm Rede-stet- just en 

hal- Muaed, forindea hint sahe-da- 
tes-By ds Seel ruhte: »Pe- sne for 
Miete-, Itsfesfsteelc beide ogiu den 
Hm stets Initia- tf ais deckt-id- I 
III Ostsee-Oe et see permis qistt 
MI· 

I 

Og just for nylig, da den unge, desg- 
lige l.jc-. Sognepmst Marteniens 
Larsen ved Skolast-der holde et Fore- 
dmg om en eher Blbelkrilitkenc »Re- 
snltatek« eendkel Religionsunderoisning, 
teiftes der-leer fea lag og leerd en al- 

votlig Process Den nys udneeonte 

Blstop Leundach strioee bl. a. (,,.Kei- 
stetige Dagdlad« for M. Aug. 1899): 

»Man man da pan de Punktet neelge 
mellem Bldelktitikkens formentlige Re: 
sultat ellee Jesu klare Ord. Forlig ee 

Ikke d et muligt. 
Det ek mig dekfer nbegtides 

ligi, atMændafFolkeklekemV 
tjenende l den, can ville gsee Foeleg 
poa at faa en Bibelhisiokie, der et til- 
leempei eflee den moderne Bidelkeitil, 
nsfattek til Anvendelfe i Stolen-e iom 
Led l den ltisielige Vetneundervigning. 
Man mener detved »in gsre den nstx 
oendige Osergong fm gammelt til nyt 
san let og faeefei son: nenligt«. Ja, 
var en sapan Overgang fta gammel 
Zto pas Jefn de til nymodens Foc- 
koslelfe of hnns Otd Ueme as Bibel-: 
leitikkens Ante-eitel vielelig nsdvendig, 
da kunde der jo veeee nogel i en fssdan 
Tantegang, nun i fuld Protest mod, en 

en faadan Nedvendighed nogen Sinde 
vil endet-de, man jeg minde em, en 

hvad der vilde deoitles oed en fanden 
lillekmpet Bedelhlstdeie, del oelde sikleu 
not vere, at dee volles Tvivl i Beme- 
dieelet om Jefn Gaddo-n og den hans 
Otds guddosnmelige Sandhed. 

Skulde det skei den Tid, Bispegm 
ningen ee mig demut, at en faadan 
elect Inin Ooeebevisning oldeles mil- 

dstligt forvunlket Bibelhlstotie blev nn- 
ortnet at stnlle indferes til Beug I 

Skcletne, da vilde jeg soe- min 

Samvittigheds Slyld date 

nsdsaget til at fotlange Inin 

Afsked soen Biilup,«) enen da 
vilde jeg ogsan udstede en Opfer-dünn 
til alle mine Tcodfcellee i Damm-et om 

at les-de nd of Follelnlen og danne en 

Fejklkle, hvoci m havde Lov til vedbli: 
vende at leere Bernene eftek den geenle 
Bibeltto, og jeg er old paa, at unde- 

snademne Omsieendighedek vilde del 
endda We dlive san lille en Flot, nei, 
jeghaadeeStseftepaeten af Pm 
steene og en stor, stol- Stark 
af LægfolkIU sotn vjlde fslge den 

Opfvldklng. Heldigois for Folkekicken 
fdteliggee det ikle endnn, at den for en 

fort-unstet Bibelhistoeies Slyld mac- 

spkeenges, og jeg hundre, del vil onee en 

Stund, inden del ster. 
Denne nein Udlalelle et ekle et over- 

llet Udbeud of Hanne ved Tnnken one 

Foeslaget den en fanden Bibelhistokie, 
men del et en vel oveevejet, ja under 
Bin tilGud oveevejet Udtalelse, foen 
jeg ped at enge-te ioedlipe ved alle mine 

Dage.« 
Saa lange den danske zulässan 

Mond lager feel-des til Genmæle mod 

Bibelktjmlken, er der saa eilt ists 
Fore, men Fremgcmg eg Lw i Beme- 

Men hvokfer taeler da Folkcknten 
saadanne Leid-Imme? Ja! her hat« ei 

Scrobellgheben ist-I; les lange Holle- 
tirten Iske hat nogen esseknv sllepmfens 
ration, Lan den hufe faeoonne grund- 
fokfkellcge Opferamt- Og jeg tre: 

Me, at bei af den Grund var Jlet nu, 
da der vev del nye Lie naag tangere og 

Jlangere ind til Felkecodem at ophckee 
JFolkckltkenz thi de etlde man lebe en 

Hält-is ftp-r M uläghed for ui nuu iii 

langt fleke ef de betrieb-du« Mm her 
man jeg alter sere epmckcksom pea ei 

sanfte nyt Bevid pee Luxheebocnmeng 
sejrrige Gang dekhjemme. »D« ke- 
benhaensle Kircefend«, der 
feksi dennedes i Oktober 1k96, her 
ellerede neeet et styde en geb Brelche I 

den steiekltkeliseMur, Ver staat 
fee stist hindre-we ein Felsekickens Bis-. 
Jkke blot Menishedens esseIUiUise Jeee 
set Mikebysnmsey ver ejee ei Meri- 
fendet Akte af Stelen), men endnu 

lmere Kltkefeadets sennembtydende At- 
lbejde ved iele ei udfe Pmstekne til Kir- 
Yketne, iele et bestride Udsiitekne e. f. e. 

je! bete stete, es des knept tkeeetise 
Mast ever de tebenheeaske Kikkeien 
hold er et Bevis ler, et Herren her at- 
set sis endte Veje iet det evenselliuuk 
thekste Lies Bevekelfe es Fremseng i 
Denmerk, end just en pluvlelis Leg-i- 
eelse fee Felkelesesut. Den lebende 
Mund for Kirscfendeh Pestee Fkiisi 
heulen, er netep sennemtkeenst qf 
Nielarhed for den eeenselistiluthekste 
Leere es Lie. 

Os le! ne kemmet de fee hesse Dim- 
Inetks Nat-elende fee et bebe em Reed 
es Beim-eins til del Stecke Arbeitse. 

Dem leer de viere net deuee Gans. ; 
Jes heesey et ei heeeece, der je itke 
,,fee Sesselmshedees Sism- eee Fri- 
fiele-Im, fel- eeI el ne essen slaee 
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os over at since i en Jukitke og ikke i en 

ksolkekicke, vjlle i Siedet for at wie oD 

oaa den kanfke Foltekikkes Bekostning 
og sanledes miste den Krust, som Sein- 
eosJ altid for-bee, glabe os over von 

Modeelands nye Ltv og over, at det·e 
Liv devakes sandt, evangetiss-luthetsk« 
Sau tankek jeg, at vi mere komme til 
at bebe for den danste Folkiknke end 
hckkc paa den. Vincenger dag, naqr 

alt kommer M alt, til noget af dens d«u. 

Hat old Jenseit. 
—- .—-·-.-— 

Lidt im Kiekeindvielseu 
ved Callender, Ja. 

Sendag d. S. September var en 

ftor Heittdsdog for Roland Townihip 
tansle eo.-luth. Menighed, tdet den da 
sit sitt nysaptskte, fntulle Kltle indviet. 
Hirten, fam er dygget af Tit-, got 
baade udvendig og indvendtg et godt, 
lieseligt Jndttyk, ag l Sandhed, 
Menlgheden, sont hat bygget den, hat, 
sotn den vgl-a bleo formanet til, stor 
Aarfag ttl at tatke lHeft-en for en spat 
dnn Gove, tat- et faadant Hientk 

Jndvielsesdagen optandt flsn og klar. 
Cn stoc Sknre fm mer og fiem, mange 
fleke end Riesen kunde tumme, hat-de 
saenlet sig; Feststetnning og Festglade 
lastes i mnngt et AnsigL 

Pasiok A. Kircegnaed, Latinen-, 
holdt Anmeldelsestalem Deepaa ttaadte 
den toten. d. Kistes Form-end, Pastet- 
G. B· (-5l)tiftiansen, frem for Al- 
tetet ttllige med Prattetne E. A. 
Hjokts va vg, Menighedens Bettst, 
A. Kikkegnard, Latium-, N. P. 
C lem meet sen, The-entom ag N. J· 
Bittg, Des «Moines, og indoiede, 
eitek at de i vatt Rttual bettemte Slkifts 
alsntt vate opletfte, Kikken need dens 
Ttlbehsr i den tkeenige Guds Nat-n. 

Eiter Mtddagsmaaltidet, sont Indus- 
ges l Fallessiad i det frie, santledes pl 
attee til Gudgtjeneste, fom da afholdtks 
pna det engelfke Sptog. Paftor Clem- 
mensen ptadtlede, og Pastot N. J. 
Btng slnttede med en ltlle Oplyöning 
ont nor dykelmre luthetsle Anle, da tkle 
saa fqa tefonnecte Rittefvlt oare til 
Siede. 

Lnt Altenen ptadilede Pastor Btng, 
hoc-reitet- man fltltes for alter at faknles 
den næste Dag otn Gudg Ord. 

Mastdag Fotmtddag pmdtlcde den 
toten. d. Kerkes Fotntand og Pastot 
Bingz degge disie Priester reiste am 

lspfftekmiddngen til Tes Manns-, medens 
Brasieene Hjartsvang, Clemknenlen sg 
Kielegaatd veddleoe den folgende Ef- 
teemtddag og Alten samt Titedag og 
cnSdag at pecedike Ordet ont Synd og 
Naade til Batlelfe for de iovende og 
Bettytkelie tot Guds Falk. 

Ved Jndvielseshsittdeltgheden Sin- 
dng Fatmtddag optoges et ester Fokholi 
dene itle lille Offer ttl den taten. d. 
Kittel Missionslazse. Titsdag For- 
mtddag samledes Mentgheden og dens 
Venner oed Herrens Bord. 

Maalte san Hecken foa Loo til vgsaa 
i zeemtiden at selsigne Menigheden ved 
Callendek og dens Pensi, seen ja nu 

staat i Begked med at foelade den. 
Paftoe Hjoktsvattg hat nedlagt et godt 
ag trafast Arbeide i Menigheden oed 
Callendet; maatte det femme blive ham 
gioet at gske det, hope han tue ngter sig 
til. EnDeltager. 

—-—.-.-.s-—-—- 

Angaacndc en Gave til 
Ptæfiernes Kirke i 

Kobenhavir. 
l 

l 

! Paftor H. P. Jenseit, Meinst-, spor- 
gek i »Tonstrken« Nr· s«, om bet er en 

Forglemmklte at vi i »Den toten-be 
Kiste« ilte have ydet noget vatentlig 
Bidmg til d: n S(.g· Ogi Bier-, sont 
ieg modtogi Tag, blioer jeg spurgt, 
om jeg ikke oil have med Sagen at gskr. 

Jeg fkal otllig saht-innig at jeg hat 
vatetsaa overlasset med Arbejde, at 
dennes ag er blevet et Stagg Steh- 
bakn for mig. Tilmed for-kommst del 
mig, at Sagen ilte hat vunden nagen 
sittlig Tilslutnireg indenfot Dort Sam- 
fund, as hoc-d Grund ved ieg ikke se- 
stemt, felv om jeg tkvc at kende Antiq. 
gen. En of Priester-te sque til mig 
ved Aakstnsdet, at han vitde sige mig 
sia Mening derom en enden Gang- 
Jeg bleo aumodet om at indimnle BiTH 
die-g til bette ciemed ved Aakgmslm i 
Hutchinson, men Rumpf-singen kom 
fsksi en Uge eftek min Hjemkomst ikq 
Anstatt-eh hvilket temmelig sitkekt var 

Postscfeaeti SIle. Mut trodg alt 
dette staat Anlevningen is sahen for 
enhvek til at Ide. Opkaabet hat sit- 
Iett euhver Pkcsi last i Bist-ene. Hut-, 
der satt vil viere med, kan indiende sit 
Vivkag eutea til Pasiot N. Und-rieth 
den hauste Konsul ellet til mig. Men 
Ssgea, iokstqat jeg, matt spart assluttes, 
spat derive med ebeks Bidmg streiti, 
hvem der vic viere med. 
IUBL CollegeM St» Athen Lea, Minn» 

b c Ceptemseth 
Ærhsdigst 
J. J. sildsts. 

xra Yirlec og Hierzu-. 
Pastor C. C. Mengers i Phi- 

tadelphta, Pa» har indgtvet Afstedss 
begreeing til Menigheden der. Menigs 
heden bnd hatn med alle Stern-net- nrod 
t at tage Afsiedsbegaringen tilbage, 
men Pattor Mengers sattholdt den. 

—(;rsn « rn l Curkn isi 1 holdertAat 
Aarsmade i Chtcago den Is. September 
og folgende Tage. 

—- Et Par Ord, vi hat fnndet i Re- 
feratet ira det norske Sangerfarbundg 
Mode i Eau Ganz vilde vt gerne satte 
en Streg under. Den forenede (norste) 
Kirses Founand, Vasioe H s y m e, fagde 
bl. n. istn Tale: 

»Kirkens Sang havde altid sin Edbe 
og Flad —- sin Stotmdrus under satte 
Skynrasfee nted Torden og Lan — og 
sin Fette Balgestvulp t glittende Socsktn 
og maanelys Nat — fatn Hat-eh men 

renne. Men frejdig steg Kiesen- Sang 
irenr fra den Tit-, da Luther sam 
Mnnk udmattet og defoimet paa Erst-et- 
Klottrets Stengnla korn til sig ser tgen 
under Klosterbradrenez Sang. Da 
sprang snart det rene Evangelistan 
Salteredigtning fretn sam en bin Baar- 
blornst i den renfede Kitkes tönende 

Jordbund og den lutherste — den apu- 
stoltste —- Kirke kunde snatt ftnykke sit 
blodtge Lidelseös Sejtgkorg rned en aim- 
visnelig Krans af Karnesalmee siettet 
med aandelig Sksnhedsiang af L u t h e r, 
Paul Gerhard, Bkorspn, 
Grundtotg, Landitad og andre, 
over hats Tigtersjal Aanden farevede 
befragt-rede og leitende, es den luthetste 
zerrte sit yetdersnavnet »Den fyngende 
Kerke«.«« 

Hsyme knnde gerne have taget 
Kingo med, saa var det dankte Tre- 
tlsver rndenfor den lntherste Salmedigt- 
ning fuldt. 

— Pastae M· L. Wee at Hat-ges 
Synode, sont hat opholdt sig en Tid 
t Armenien, ventes hetttl Landet otn 

kokt Ted. Han sctjver t et privat 
Vrev bl. a.: 

«Veien gennern tyrktfk Armenien er 

nu diesen aldetes unutlig, hoorfor der 
er date een Vei, nenrlig gennern thing. 
—- — — Fotfelgetsecne i Arnenten hal- 
der seembeles paa. Et tysi Vamehienr 
t Diardekk, West-patentiert, ee lukket as 
Tyrsetne. Gud forbakcrte sig over de 
ftatketg Armeniere!« 

—- Pastor Hornmes Waisenhns 
i Wittenberg, Wes» sit sin nye Bygning 
indotet forleden Sandag as Formand 
Hoy m e. Bygningen tigger is Mit 
ira de gantle Tontter ag er kunttneltg og 
ttdsrnagttg tndretteL 

— Tit et norsk Vornehjern i Wild 
Rice, Minn» er der nu kabt Grund ag 
Ejendont, nernlig paa J en s Urda h l S 

Wende-w Ttl Hiennnet stal der here 
160 Acres Land. Jens Uedahl fik for 
det hele uddetalt St, 500. Resien (ca. 
DI, HO) steenkede han den norste Sr; 
node fern Gar-e. 
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Albcrt Lea, Minu. 

Fort-ge Sondag vor Sangkoret med 
Poftor K i l dsig I Frechen-L 

—- Sidste Onsdag var der B It ne- 

festuve i Peter Wohls Land. En 
stor Stute Born og voksne note til 
Stehe. At Student Rielseng Ak- 
bejde blanvt Bornene ikke hat verket for- 
gekoes bevistes ved en Ovethsking of 
Beweise paq Fesipladfenz thi Meler 
gennemgik Bibelen im Statuter til 
Joh. Anbenbaring, og med en bean- 

vkingsoatdig Fcedighet ikke alene spa- 
tede Birne-te pag Sptcgsmaql men gav 
udfstlige Steldkingek of Person« og 
Tildcagelsek, bat-de fka det nye og del 
gqmle Testamente. Pan Festpladfen 
spistes der til Alten og feroetedes med 
Lemonaor. Beim par imukt, og Festen 
e det hele vellykket. 

-Sidste Sind-g hat-de U n g d o m s- 

for e ning en igen Mode pqa Lande« 
de vake nemligindbudte of Mr. og Meg. 
N· P. L a rie n, 2 Mit Sydsstfoc By- 
en, et komme vekud at hotbe veres Msde. 
En stok Stske basde unge og gamle 
date sqmcede. Eim- at uvgle Sange 

emr fungek, falle Pastor List-fig, 
hvoteitet Mr. og Mes. Lotsen trocke- 
rede alle de iilfledeveekeude mev site-Is- 
mad. Dei et herligt es opftisteude i 
denen imukke set-cis at its-les pa« 
Laut-eh i sus- ftie oq stsmn Raum 

Ungdomsforeningen sigek Mr. og Mis. 

Lassen hjektelig Tat for dereg Gest- 
iiihed og Lpofeelsi. 

—- Mks. P. Lotsen og Bein vate 

isidfte Uge i Bei-g blandt Binner i 

Riceiand. 

— En forgelig Ulyike indteaf i sidsse 
Uge, idet to unge Mennriter, Jo h n og 
Willie Christensem Spnnek as 
E. V. C hk iftensen i Nie-elend, vore 

feilede nd pim Rice Lake for at finde 
Moden Ved en nie-stetig Hirndeiie 
traf Zehn sin Brod-r Witlie med et 

Skiidi Aniigtet, san heie den ovetike 
Pan of Hovedet blen studt bott, vg. 
han faldt ded ned iBaaden. Bande 

Forældie cg Sdstende ete neesien int- 
tvinlede of Sorg vo-- Illykken. Jphn 
er ls og Willie var H Aar sammel. 

-H.A.Jensens Hnsmy Maten 
Kti sti ne, ipdt Linsen, begin-pedes 
sidste Titsdag im den dankte Knie under 
stok Deltogelsr. Mig. Jenseit var fsdt 
As. Mai les-M i Ulsied Sogn, Aalboeg 
Amt, Demutan Foruden sin Mund 

efteeloder hun sig 4 Been, 2 Sinnes 
og 2 Ding som alle leve i Albett 
Lea. To Sinne-e ete dsdr. Mis. Jen- 
sen hat-onus fyg et helt Aar. Mk- 

Jenfen Instek gennem disfe Liniek at 

takke de mange Baum-, fom kom dem 
til Dich-, og settlig kaltes Pasiok K i id- 

figs og J. P. Jenien og Dann-, 
sont faa ulmttelig og opofkende hat 
staaet dem bi med Hjalp og Tisft under 
Miet. Jenseits lange Sygeceir. 

-—— Ongdag den S. September dsde i 

Shellkeck Peter Hansens Svigers 
mode-c, Mist-. Ann a Viotovde fsdt 
Jvekfem Meg. Brotoode par isdt i 

Norge den 11. Januar IASIL EIN- 
aarfagen var Amst, vg hun led meget, 
ist hun bede. Torsdng degravedes hun 
im den dansie Knie i Shelltock, hvok 
Pastot Kildsig fort-ettede. 

—- Zidste Mandng Aften sad Stu- 
dent Nie lfen soin fadvanlig foktybei 
i sine niedicinske Verset, da Postok 
K ild fig kom op og fortlatede, at der 
ven- nogen nede, sein snskede at tale med 

hom. Don kont ins ned, nien hovde 
nat taget Flugten igen nf Fotskcatkelsez 
thi heie den nedetfte Pakt of Prieste- 
boligen var bogstavelig paiket fuidt of 
unge Mennesket, ja ogsqa nogle aldte 
oote iblandt Flecken; han desiuttede stg 
usw«-ei-idTiFckfviidefog Panos niivsig 
ioeklarede san i en fort Taie Hensigten 
med Bei-get, og sotn et yderligete Bei-is 
pan deis ieedelige Beskaiienhed ovmqtte 

han Nielfen 33 Postens, fom en liden 
Ettendelse of den Agtelse og Kulighed, 
som han hat vundet bande hoc unge og 
gnmie i de Poe Maunedek, han hne vie- 

ret iblandt os. Ca. 60 Mennesier vaee 

til Siede. Sangkoret fang flete smukke 
sitsieknmige Sange. F. F. Peieisen 
fang nogle smutke Salt-fange med Oe- 
gelakkompagnement. Mu. Kildsig op- 
vattede alle de tilftedevctende med gode 
Indem-singen Tit Stutning holdt 
Student Nielien en kokt Tale, hemi 
han tqkkede for ven nventede Keeeiighed, 
fom var bleven hnm deoisi. Dost- Kat- 
lighedens Rand er den tandende, der er 

Sindene tiiftedsz des-for var det ogsaa 
med ginde og tilfkedfe Hierin-, qtvi stil- 
tes KL· it for at gaa hvet til sit. 

—J fertige Uge nat Pastor Aiidfig 
iBlooming Prcekie for hjælpe Pastor 
Lang at diage Gan-ist oed ei Mis- 
sionsmsdr. 

—- Mk. Jnmes Dein sen sf Wa-- 
seen kenn herned i sidste Uge og hat innet 
Arbeide i J. P. Jshn fe ns Sirt-d- 
detioeeetning. 

—- Saeah og A nnq Jenfen her 
igen sptqget detes Studekingee paa Lu- 
theri Academy. 

— Iangsam seen hat hvicet i den 
var-ne Tit-, hat attee optaget sine Ovels 
fei- med F. F. P e te tfe n sein Instruk- 
ist« 

Minneapolis, Minn. 

Pastor A. M. Anderien Miei 
vor Riese Onsdcg Akten sidste Use. 
Hnn var her natmest iStoceiagenå Jn- 
cetesie. 

— Ved von mannedlige Mensghedss 
mode, afhotbt fertige Und-IV bestal- 
tedeb at indirecte en ny Forum-o i Kit- 
ten, da den gamle hat slsnet adskillige 
Rennen-. Omtosiningekne med at faa 
en stok nok til at notme Inten, an- 

ilanes til 8175.00. Mk. J. Jakob- 
ien pcatog stg at iokestan Jndfqmlim 
gen html. 

—- Miis Anna Lekikop im 
hntchinion bei-see stn Sssiee Mes. 
Lassen, Lö. soe. og 24. Str. 

—- Mifs Ocivis Rilfen reiste 
hiun igen til West Supetioe fldste Use. 


