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Vort Samfund og 
Missions-Opgavcn. 

Af Haralsd Jenysetu 

l 

Man er uden Tviol i hele dort 
Samfund en Del optagen af den steck- 
ke Forhandling om Præstenøden — 

derom vidner den Bunte Artikler, som 
i denne Sag ftedse ftemkommer. 

Og der er nu stet det mcettelige, at, 
mens alle de mange Jndsendere hidtil 
hat været enige paa dette Punkt: at 
vott Samend lider af Prcestenpy 
hat de tvende sidste Deltagere i Ord- 
stiftet: Prcesterne L. Johnfon og C, 
Falck anlagt et nyt Synspunkt: at vi 
hat flet ikke Præstensd 

Det sete afhcenger af Øjnene, der 
fer, kan vel altsaa ogsaa bemerkes 
denne Sag vedrsrendr. 

Og dog — stulsde jeg udtale min 
private Mening, jror jeg, at ,,begge 
Parter Ret kan staffes.« 

Dei er imidlertid kommende for det 
gode Refultet, vi med Guds Hjcelp 
siulde faia ud af dette Ordstifte, om 

man uden fotnyet Overvejelse virkelig 
lod sig blende af de to sidsie Jndlæg. 

Derfor gtibet jeg denne Gang Pen- 
nen. 

L E — 

Nu velt vi hat for mange 
P r æ s te r. 

Der er jo fakiisi Steder, hvor den 
forenede danste Kirke hat for mange 
Ptæster; hvor et Arbejde, der øves af 
2 eller endog Z, godt kunbe — med 
Hensyn til Menighedernes Størrelse 
og Missionspladfens Omfang — sves 
af en enestr. Hvilken Hjcelp for li- 
bsden af vor Ptæftemangel vilde det 
ikke vere, om saadanne Menigheder 
fotenede sig og nsjedes med een Bitt-M 
Kunde de det ikke af Kcerlighed til 
hin-andeu, saa kunde de det dvg mau- 

ste af Hensyn til den store, forfcerde- 
lig state FolledeL som endnu ikke er 

naaet af vori Missionsatbejde —- bl. 
a. fvtdi vi ingen Priester hat at nd- 
sende. 
.- «.,«.,T deri vil dog vist alle missions-. 
kærlige Prcester og Lægfolk give Pa-I 
stor Ftimodt Msller Rei, at vi kan! 
foreltbig ikke udsende Præster i Mis-( 
sinnen, uden at skabe Huller i Menig- 
hedsbetjeningem 

MM hvokf ndes de Præfter og de 

Mk?ssheder, svm frii og glad i Her- 
ren, siger: vi opgivet vor Særftilling 
for Sasmfunsdsmissionens Skyld? 

Eller kan vor Styrelse flet intet nd- 
rette i denne HenfendeT 

Bist hat vi for man ge PrcesteL 
Der gives nemlig ogsaa Siedet, hvvr 
der sidder Præster med liden eller net- 

sten ingen Virkfomhed. Hvorfor an- 

vendes disse Præster ille, naar der 
samttdigt er ledige Kale 

Sligt san jo se ligefrem selvmod- 
sigensde ud. 

Men hat man nu ogsaa gjort alt, 
hvad der burde gsres, for at stasse 
saadanne Priester Ansættelses 

Jeg sendet jo not en Del af disfe 
Grunde, man auf-M mod nogle as 
de mass-Wende Priester; det tun sam- 
let i, ai, som man siger, ingen Wenig- 
W vil have dem, eller at de splitter 
Menighebeme ad. 

Des et jeg vix paa, at, hvis betten 
endmt vil btuge disse Mond eller om 

Oe Man vil lade fig beuge af Her- 
m« da findet dete- Sted ogsaa, men 

Wi san be ikte komme pa- dei 
— fW der sidder en enden Pia-fi. 
M U We da ikke i Kulis- 

Ix di W fsa ordnet en 

Jeg tvivler itte oin at. hois ded- 
tommende Priester fastholder deres 
Ordinations Gnldighed med Karligs 
heds, Sindigheds og Sagtmodigheds 
Aand, tunde de paa rette Sted endnu 
blive til Belsignelse. Hvad jeg stng 
ter mere for er, at oort Samfund 
mangler Jnitiatioets Kraft hertiL 
Men det ta n vi faa ved Naadeng og 
Bannen-J Aand. 
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Zelo om nu disse toende Forhoto 
blev ordnede, saaoidt ste tunde, var 
dort Samfund dog itte bjulpet ud at 
sm Præstenød. 

; Paa dette Punkt tan jeg itte not- 
som ertlaere mig grunduenig .-d 
Prcesterne L. Johnson oa C. Falct. 
De overser netnlig ganste — ornenIU 
hetdigois fra et forstelliat Znnspunttt 
—- at dort Samfunds Piissionsniart 
endda oilde ligge brat. 

Oa hoem tan, naar man selo ten 
der Herren, slaa fig til Taals med 
mindre end Herreng Nesalinip alle 
FoltZ Ak, book langt, lanat er di 
bog itke fra at opfnlde denne Besatina 
— blot med Hensnn til dort eaet Foli. 

Store Bner med Hundreder, ja, 
nogle med Tusmder as danste ligger 
endnu hen —- uden dansk lutherst 
Prcest. Hoer eneste Krebs har endnu 

danste Nybygder — noale mange, an- 

dre færre —- uden Betjening. 
Andre Steder maa en Præst liaae 

sin halbe Arbejdstid paa Landeoejen 
for at tote fra den ene lille Nybngd 
til den anden —- oa da Præsten san: 
ledes itte faar ordenlig Tid til det 
opsporende Arbejde, bliver de smaa 
Menigheder stedse liae smaa· 

Jeg heb-ver itte at næone Nonne 
paa saadanne Steder; det vilde da o·q- 
saa dcere ret uoverkommeligt. Oa 
endda bar jeg tun ganste rinae Lock- 
blit over Noden i de andre Kredse· 

Men vor Styrelse burde dog have 
saadant Overblit og den tan sittert 
saa al Inskelig Underretning i denne 
Henseende sra de respektive Kredssor- 
wend- 

e s- i 

Det er derfor jeg syneg, at ian 

maa beklage, at Pastor Johnson, som 
selv er Styrelsesmedlem, tan seje 
Missionen af med den Bemærtning: 
,,—— og hvad Missionen angaar, da 
oilde fleke Præster itte nytte, for vi 
sit Midler —« 

Stigt Missionssyn tar jeg itte finde 
i Striften. Deriniod tan jeg finde 
det, som Pastor Johnson i sin Tid her 
i Blair praeditede over til Aarsmo- 
det: ,,Og Jesus traadie frem, talte 
nied dem og sagde: Mig er given al 
Magt i Himlen vg paa Jorden. Gaar 
dersor hen o. s. v.« 

Og selvsslgelig: Erfaringen i Kri- 
sti Kirte betræfter just dette. 

Naar vi vderfor itte blioer flere Mis- 
sionsrnidler betroede, er det simpelt 
hen, fordi oi ikte er dem vardigr. 

Men det var det, vi gerne snarest 
muligt stutde blive. 

Og — det er itte for at rose vor 

egen Lieds — sæt nu, som Pastor 
Frimodt Msllee stren, at ftere eller 
alle Kredse ligesotn nordlige Nebraska 

yKreds, tog sig paa at underholde en 

Missiongpmft paa et tieledodt Sted 
i Krebsen, da vilde sittert alle Kred- 
sens Menigheder stotie en faadan 
Gerning, ligesom man tan tage sig 
sit»eget Hedningebarn an — og med 
Gliede sptrge Nyt om Sjcelevirtet paa 
stigt Sted. 

Bort Samsunds Missionstasse 
stulde sillerlig itke komme til at lide, 
fordi man blev lidt mere praktiste i 
Kredsmissionen 

Men jeg er overtydet om, at Nebra- 
ska Nordlige alsdrig stal savne Mid- 
ler til en saadan Missionsgerning, 
hvis —- —- 

Ja, nu er vi her igen — hvis vi 
bloi havde Monden, den rette Mis- 
sionspraest til Gerningen. 

Men enten stal en faadan tageö fra 
hans numerende Gerning, —- thi itke 
enlyver Præst duer til Banebryderar- 
bejdet — eller ogsaa maa han hentes 
ude sta. 

Jeg lan ilke se, at det her er ret at 
sitze: ftere Priester vilde ttte nytte, 
for vi sit Midlet. 

Thi Kendsgerning er -det, at — for 
blot at omtale denne ene Kreds — alle 
Menighederne i Kredsen med Gle- 
de lo ve de at yde deres Bidrag netop 
til denne nye Mission —- og stigt 
Sdar vilde utvivlfomt alle levende 
Menigheder i vore Samfundskredse 
give. 

Det er tun Manden, vi manglet — 

leg de andre Kredfe vilde komme i sam- 
,me Anthe. 

Skal di da lade Pengene wende i 
dort Folts Sommer, tun soedi vt san- 
ner et tilstrætseligt Anteil Priester-? 

Man vt tlle da sigb at t saa Jald 
sltgger Styldeu for de btallee Matten 
Use ko- wrt solt Operati, hvoe 
wem kommt W mt soll hervor-, 
»e! set en sowan im MWU 

Amtmosaaeoddaseenevil 
kdetilW,'-omaa ot Mc 
IDW W, dvtt de paa nogen 
Dis ers-M at JU. 
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Men det er tlari, at fmher brcenoer 
Tampen endda paa to Siedet-, og det, 
at der er to Siedet got Sagen mere 

tompliceret. Jeg ftal derfor foge ail 
stille dem ad. ! 

H 

Prrestrmanglcn. 
Dei er sittert godt, at oenne Sag er 

bleoen braat frem til Overoejelfe 
iblandt os, og fordaabentlig vil det 
iite blioe uden Betydning. 

At der er Mangel oaa Priester 
iblandt oort Folt i Amerita, da for- 
holdsvig tun faa faa er under Gurts 
Ords Paavirtnina, den Sag er tlar 
og ftal itke yoerligere paaoises. Men 
hoorledeg kan Nøden afhjcelpeSZ 

Den Herre Jesuåf ormaner til a: 

,,bede Osfteng Herre at uddrioe Ar- 
bejdere i sin Hoft«. Lad os fretnfor 
alt folge denne Anoigsning enhver, som 
dar Bonneng Rand. Det gcelsder Io 
om at faa de rette Mir-nd uo, de 

Mand, Herren vil senoe os og tan 
vruae til be seyener Vættelse oa 
Lrnoendelie oa til »D-: delliges fuld 
totnne Beredelie « Dei er faadanne, 
vi maa bebe om oa te oS om efter: 
og faa maa oi taae imod dem meo 

zGlcere naar De kommen enten de 
totnmer fra en luthersl Præsteftole i 
Tanmark eller Amerika. 

Herren har sittert not Mcend at 
tunne fende og bruge iblandt os, onl- 

eno maaile faa, iom er fcerdige til at 

begynde ftraks, iaa bog andre, sont 
iunne brusges efter nogen teologift Udi 
tannelse og derfot burde ind paa vor 

Pratteftole. Men jea er bange, at nor 

Stoleolan hindrer nogle i at tomme 
frem sorn Herren mulia vilde sende 
os. 

Er en Mand nær De iredive Aar 
bleoen oinpeth til Gun, tan det bog 
godt trceffe, at Herren talder ham til 
Præftegerningem men naar han fsler 
Kaldet og beannder at se sig om efter 
Muligheoen af at folge det, da undrer 
Det mig itte, om han tommer i Tviol 
om, hvor vidt Dei er ei Kalb eller ej, 
naar han taaer i Betragtning, at ban 
forft sial anrende oet meite af en balo 
Snes Aar af sin beofte Alder i en 

Stole -—— og derfor bliver, hoor ban 
ler. En Mand i nævnte Alder tan 

jmaafte ogsaa bortstrætnmes af Van- 
itelighedetne ved at stulle tilegne fig» 
oisfe Kunoitaber, sorn ere ulige fort-J 
rere for celdre end yngre at tilegne sig,’ 
eller han tan være gifi og deere af 
stonomisie og familicere Henfyn ingen 
Udvej ser til at folge Kaldei, naar en 

saa lang og kostbar Uddannelsestid 
ftal gaa forud. 

Af Hensyn til Præfiemanglen og 
Guds Riges Fremme iblandi dort 
Folt i Amerika. henftiller jeg derfor 
til Satnfundet at tage under Oder- 
vejelse, at den (treaarige) ieologiste 
Afdeling oed vor Prcesteflole aabnes 
itte alene for studerende med tlassist 
Dannelse, men ogfaa for unge Mænd 
i en moderne Alder, fom mangle den- 
ne. 

Lad faa disfe bestaa en Optagel- 
fesprsoe i de meft elementære Forud- 
fcetninger og seneft ei Aar, for de 

graduere, befiaa en Prsve i visse reale 
Fug. 

Mon dort Samfund itte oilde 
viere ijent med noget saadant2 Vi er- 
tende da i hveti Fald, at Herren for 
hat taldet og brugt Mcend iblandt 
os, forn iun sik en begrænfet Uddan- 
nelfe —- og bruger nogle fremdeles, 
sont vi synes grumtne daarligt at kun- 
ne undvcere. 

Jtte sial saa hertned være sagt, ot 
den tlassiste Dannelse er overflsdig, 
unyttig og helt burde forbigaaes. Nei, 
paa ingen Maade! Det er en Erfa- 
ringssag og let at indse, at jo bedre 
Uddannelse en Præst har, jo bedre 
siitiet vil han i mange Tilfcelsde være 
til at lpfe de Opgaver, som ligger for 
dam. Men dog hellere faa en virtelig 
troende og evnerig Mand ud i Arbei- 
det med mindre Uddannelfe« end di i 
Almindelighed trever af en teologist 
Kandidai, end undvcere ham eller staa 
ham i Vejen, om han er kaldei of 
Herren. 

Chicago, i April 1902. 

L. P e d e r s e n. 
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Rang Erit og de Fredlsfe" be- 
gynder i Onsdags Numerei af »Dan- 
steten. Las denne Jngemanng nd- 
mærtede Roman fra Begyndelsen·. 

Aarligt Opgør. 
Til lfte Mai ital Daaisb 

Luth. Publ. Hause have sit m- 

lise Oppsr. Alle, fom staat til 
Resiauee for Blade ellee Böse-, 
siedet bediente Belöbet tatest 
net-list es sei-est inden lste Mii. 
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Z e l v m o r d. Peter Petersen, en 

danft Fister fra San Francisco, 
fandteis forrige Torsdag dsd i et Bee- 
relie i et Logihus, hvor han Tagen i 

Fordejen havde indlogeret fig. Do- 
den var en Folge af Gasforgiftning. 
da der lan næppe vcere Tvivl ont, at 
her foreligaer et Selvmord Den Af- 
dode blev for tort Tid siden udflreven 
fra Marinehofpitalet, hvor han haode 
daret indlagt i lckngere Tid Rigtig 
rast var han dog ilte, og man forma- 
der, striver ,,Bien«, at Modfaldenhed 
over sin Sygdom var Aarfaaen til 
bans Gerning. 

Charles Jenfen, en Eømanry 
der indtil for nogle Dage siden havde 
Opbold i Hermans Sømandsherberge 
i Satt Franciscd, foraarsagede sprie- 
den Herrnans Arrestation for sprst at 
have ajort et Forsøg paa at ,,sl)ang- 
baie" dam, Jenien, og derncest at have 
frataaet denne hans Kleeder oa andre 

Efendele. Der er paa denne Aarstid 
i Reglen en starrt Mangel paa Søfolt, 
oa Stipperne har i den fenere Tid 

stilbudt Eierne af Sømandsherberger- 
ne saa højt iam Jst-) i ,,Vlodpenae« 
for lwer Jemand de han stasse am 

Bord. Herman bavde øjenfynlig ad- 

iet Jenfen sont et Osser, thi foraanaen 
Akten fort-date dan og et Par andre 
Banditter ined Maat at tvinae hatn 
ned i en Baad, antaaelia for at fore 
ham om Bord paa en af de Hvalfan- 
aerftuder, sont liaaer rejsefærdige ude 
paa Rbeden. Jensen difte sig imidler- 
ticn at ver-re ilte slet iaa let at haand- 
tere, sont man havde dentet; han flog 
saa djærdt fra sia, at Sturtene dar 

nødt til at lade ham slippe· Da han 
toin tilbaae til Herberget, vilde Her- 
man itte lade harn faa sit Tøj, og Ar- 
restationen paafulgte. ,,Bien«. 

Arthur Bahr, Søn af Bestan- 
ratør Bahr i Eirtusreftaurationen i 
Kobendavm antom hertil i Beginn-del- 
fen af Maaneden og har faaet Anfert- 
telie i American Exploration Com- 
panys flandinavisie Afdeling i San 
Francisca 

F r a R a c i n e. Hans Jensens 
4-aarige Sen hadde ncer miftet Livet 
i Spndags idet han vilde være bleven 
overtørt af en Sporvdgn, havde itte» 
Kasten, Max Wolf, haft Aandsnær-l 
værelse not til at slaa den saataldte 
,,Fender« ned, der samlede Knckgten 
op og holdt ham ustadt indtil Vognen 
tunde blive ftandfet og han blev be- 
friet fra sin farlige Situation. Med 
Undtagelfe af et Stsd i Hcvedet, lorn 
han flet itte til Stade. 

O le Je n se n, ogsaa tendt under 
Navnet Ole Ratte, fandtes i Man- 
dags Aftes liggende halvdpd i sin Lei- 
lighed paa N. Main Str» Racine, 
Wis. Han er en garnrnel Ententand 
paa ca. 74 Aar og levede alene i Hu- 
fets øverste Etage, niedens Stuen er 

udlejet. Da Naboerne itte havde set 
noget til ham i 4 Dage og Deren dar 

laafet, gjorde man Anmelselse til Po- 
litiet, der sprangte Deren og fandt 
den gamle halv fortonimen af Sult 
og Kulde, da han paa Grund af Stig- 
doni og Mathed itte havde været i 
Stand til at flytte fig fra Sengen. 
Han blev tørt til det danste hospitaL 
hvor man mener, at han snart vil gen- 
vinde sine Krafter igen. Monden fid- 
der for-vrigt i forholdsvis gode Om- 
sterndigheder, da han ejer et Par Hase 
forn han udlejer. Han har en Ssn 
et eller andet Sted i Landet, ingen ved 
hvor, og hans Datter er gift med Pe- 
ter Bully og er bosidden«de her i Byen. 

Anton Andersen fra Racine, 
en ung danst Mand, der toni til Ame- 
rika for tun en Maaned siden, fri- 
ftede det Uheld forleden at lsre lebst 
og sit derved sit ene Ben brættet, saa 
han maatte tsres til det danste Hast-i- 
tal. Han ardejdede for en Farnier ude 
ved Berryville, hvor Ulykten stete. 

80 Aar gammel drog han 
over «Atlanten.« Fra Thise 
strives til «Ncestved Tid.": En her 
paa Egnen godt tendt Mand ved Navn 
Spreu Gulden er for lort Tid fiden 
afgaaet ved Dsden ovre i Amerika i 
en Alder af ca. 90 Aar. han og 
og Hustru rejste for en Snes Aar siden 
over til det fjerne Besten, hvor de 
havde flere Bern, der hat-de arbeidet 
sig frern til gede, Itonotniste Stillingq 
er. han friftede den tunge StædneJ 
at hans Huftru dsde paa Overrejsen. 
Maasse for en Del af den Grund, 
men ogfaa fordi han ttte lunde finde 
fig tilrette nied de feeinmede og uvans 
te Forhold derovre , rejste hatt saa 
ttlbage til Danrnark igen, var saa 
her i nvgle Aar, sit paany Lengsel 
efter Birnene, og den 80-aarige Ol- 
ding vovede stg atter paa den lange 
Weile« Nu et dan- svm W- MO- vg- 
et langt, arbejdsomt og habet-list Lid 
er affluttet. 
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En ungdanflKvinde,Mrs. 
Ella Sprensen tun 25 Aar endte for- 
leden sit Liv i Omaha, saa dybt sun- 
len, som det overhovebet er muligt 
for en Kvinde at synle· 

Hun havde betet i Svitelag ned 

nogle Soldatet, og den ofsicielle Dsds 
aarsag lsd lortelig saaledes: 

«Dpd af Dril." 
Om henves Livsbane slriver »D. D· 

Hendes Naron var Ella Spanien, 
og hendes Fotældre, der er agtvæt- 
digeFolt, levet i en By i Jowa. Allm- 
dei sit 13Aar var hun et fotføjentPige- 
barn. Hendes Fotældre fil hende 

ifendt til en OpdtagelsesanftalL Kun 
»18 Aar gammel giftede hun sig med en 

Taf de Mcend, der sværmede omlking 
’hende. Kort efter fotlob han hende, 
.hvillet hun dog itle tog sig mere nar, 
end at hun levede sammen med en 

enden Mond ved Navn Rielsen (vift- 
»nol ogsaa daust), hvis Navn hun an- 

"tog, og samtnen med ham lom hun 
her tll Omal)a, hvor hun spgte Om- 
gang med hvem som helft, flsj om fra 
«Beergatdens« til «Wine-Rooms" og 
blev mere og mere forfalden. 

Hjem til Fotældrene strev hun af 
og til fortaltc at hun hat-de det godt 
og var glad vg tilfkeds, og de stellels 
Fotældre levede svel endog i Haabet 
om, at detes Dotter havde kotbedtet 

Isig og ernærede sig anstcendigt. 
l —- Forrige Uge lom en gammel, 
fotgmdt Kone ovre fra Iowa til 

Omaha for at hente stt Varus Lig 
hjem. Naturligsotö udfandt hun den 
hele nsgen Sandhed. 

—- Som det er gaaet den unge dan- 
ste Pige fra Iowa, gaar det mange 
andre unge Pisa-, der rejser til de 
ftore Byer, for ast komme lss fra det 
fedrene Diene, hvor der er for spar- 
somt met) Wnsjelserne. Og tundt 
vmlring stdder der mangen gammel 
Moder, der med Glæde og Stolthesd 

; lckfer fin Datters Breve fra den stote 
By, om hvot fin en Dame hun er 

blevcn, lidet anenbe, at Datteten mau- 

sie otn Aftenen, nacn Moder-en sen- 
det kærlige Tanter tilhenkdr. lystig 
søjtet om i den stote By, hvot Frist- 
elsetne i tufende Form-r ligget og 
lurer paa hensdr. 

Ella SIrensen hat Inange Bestre! 
f 

I Pastok O. L. Kittebetgs 
H u str u, Julie Malvina, fsdt Christ- 
mas, er død i Urne, Wis» efter 3 
Maaneders stadigt Sygeleje. Mrs. 
Kittel-erg, som var fsdt i Fredetiks- 
steh, St. Croix, danste veftindisie Seh 
d. 12te chr. 1849, var vel tensdt vg« 
meget afholdt i danste Menighedss 
tredfe her i Landri, saaledes i Ell 
Horn, Nacine og Chicago. Hun var 

stkiver «Ugebladet,« en i alle Denken- 
der god og nobel Kvinde, hvis Bott- 
gang vil blive bekxaget i en vid Kribs. 

Pastor A. C. Tychsen, (i Fl. 
«N o r dxv s te n«)den eneste dansi 
i St. Lucas HospitaL hvot han i Lor- 
dagH gesuxentgit en Oper-often for 
Hernia. 

Menigheden i West Den- 
m a r k hat i Fl. «Dann." taldet Past. 
Chr. Pedersen (Danmark), der var 
kalsdt af Wenig-heben i Diamond Lakei 
Fior, men da maatte afsiaa Kalt-elfen 
paa Grund af en halssygdom. Don 
et nu bleven rast og venter at kom- 
me hek til Landet i stet af Foksoms 
meren. 

Vi hat ialtige Vidnesbytd om, at 
«Valsdem«ar Sejr", «Prinö Otto af 
Danmatt« ydede et fornsjeligt og un- 
verhoidewve Lcscsepk so: vor- Lasset 
Dei samme vil blive Tilsældet med 
Rang Erig og de Fredlsse." 


