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Naat Izu-ferne henvender sig til Folc, der 

symerek i Blut-et, emen for at lobe has dem 

eller for at saa Lplysning om dec aoeuetede, 

Indes de ask-d mumie, at be sua säumig-sc 
memet i dem Blut-. Dei vil væte ttl gen 

Hdig Nym. 

Kitkcindvielfcn 
vaa chmont Bakkcn 

J Sendagz fIk Trefoldiglxersgs 
«Mens·x1»heb »Na Batterne« ved Fre 

mont sin nn, smutte Kiste indoiet. 
Dei er henved 530 Aar siden, den 

kirkeligeVirtsomhed der blev beqnnd!, 
og osmkring 28 Aar fiden, Trefolbigs 
HAE- Meniqdebö forer tarvelikie 
Kikke blev byxmeL Arbeit-et for 
Guds Riges Befcesielse on Frernme 
blansdt Landsmænd der er for men- 

neskelige szne at se gaaet fremad i 
denne Tit-, om end ikke med Kcempe-- 
stridt, saa dog jcevnt vg stadigt. 

Mnrigheden hat været betjent af 
Vmssterne H. Hausen, A. M. Ander 

sen, J. NisdaL A. Z. Rief 

sen, A. Kirkegaatd, A. W. Lunsd »Da 
nu af C. C. KToth. Dei var Menig 
hebens Ønske at have alle disse Pres- 
ster med til Jndvielsen of dens ny 
Kitte, men H. Hansen og A.W.Lund 
var for langi dorte, oq J. RisdaL 
forstod vi. var liindret i at være med· 

J Pasi. Lands Sted var hans Brrd 
der Pasi. J. Lund fra Hampton til 
St , III-Je ömVSidZ mev Infol- 
digheds Mgh., der tilhster Den for- 
enede danske Kirsc, hat der vceret en 

Virifvmhed i Forbindelfe med Den» 
notsie Symdr. Begge Virksomheder; 
hat nu forenet fig. i hvert Fakd fciaj 
vidt, at de gaar i famme Kirke cg 
tager Betjening af samme Prcefk, 
Past. Kloth, og for en Besøgende at 

simne et der gode Udsigter til, at 
de vil falde helt samtnen — til Vet- 

sigsnesse for hele Virkfomheden og viii 
særlig for den owoksende Slægt. 

Men efter denae »«S«11nmenflutninqv 
If Vitksmnhederne Var ingen af re 
to gamle Fotfamlingshuse store not. 

De Wie saa — og derom var 

de vist gis-di enige —- en amerikanst 
Linie, der var bleven »vakant«, o«g 
den et det, der blev siyttet hen paa 
Trespldigheds Menigsheds gamle 
Kirkeplabs oa grunng restavrerer. 
Den set nu ud som en hel ny Kirte 
luabe udvendig og inwendig Hefe 
Mawdswitelsem fotstod vi, har kostet 
ca. 81,400. Men nu hat Menighe- 
den ogsaa en tigtig samt og hyggelig 
Kitte. Deus Shrtelfe blev opgi- 
vet svm 42 de lang· 26 Fod bred 
fort-den Taatn 10X10 og ca. 60 Fod 
Mi. Den hat Siddepladser til ca. 

150 aller tretpakket heuved 175. 
Ost selve Mielsen sial jeg iece 

Eise stott. Past. Kiriegaard holde 
; West-tm Sankfundets Mond Judvielsestalen og for- 
M JMlsen. Prof. Big pra- 
bsede vm Dagens Epistet Mange 
»Hei-de og gebe Orfo blev sagt, og 
its M enkelte sige, at de syntes, 
bei var den Mucer Meteindvielse, 
be M— vvervcerei. Dei var vg- 
su at gleedes over, at Befollningenl 
»Ur sap stckrtt teprcefenierei, fom den ; -" su. Wange smaatke wies med 
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og koldt osm Aftenen. Men efter For- 
holdene var Modet om Mienen vg- 
saa tigtig godt bessgi. 

Sau stuttede den stønne Seitwä- 
dag, rg det nn Herrens:HuS Mys· 
kiafO staat der »hell·get Herren«, 
indsict Guds RigesArsbejde paa detje 
Sied. 

Vi snskek Menigheden og den dan- 
ske Befoltning paa ,,F«-remvnt Bak- 
ker« hjerteligt til Lykke med del-es 

sdsejlige Gusdshus med hele dets Jud 
ketning, smukke Alterparti, Kitte- 

»tlokke og samt. Gib det nu for( 
Fremtiden maa tjene rigtig mange» 

jMennesiek til Frelse og blive dem en 

HForgaard til de lyse, falige Bolkgdr 
heroven! A. M. A. 

,«--. «0»-4—".— 

lisiclcn og dct sociale 
Epøkgsmaah 

Fotetssrag af Professor H a r a l d 
W e s te r gaa r d d.24.NO-v.19«4. 

iEfier Taler-Ins Manuskript). 
(»Sluttet.) 

Tenne Bevægelse begnndte on: 

tritig Midten af det 19 Anth, baa 
XII If bchVc»c, »jc7«cVu·clst(· mckith 
iIm Philosophen Maurice, Tigteresi 
Kiiingey, Juristerne anhe: oa Lut- 
loiv og adslilliae andre as England- 
k-edfte Sonnen 

Tet var mørke Tiber i England 
da dsfe Mane irankte frem. Den 
sinke Valg:ef0nn ai PMB dar-De lic- 

:idet Valnretten Vetikbelign nie-n dxxi 

Stande :kte paa lanzit næk tilfreoxs 
itillet Llrbejdernex de følte sig brøst 
hold-ne ng lrævede vidtstratte Pol: 
tisteRettigbeder,Chartek, foni det bed. 
sont det ftore Frihedöbrev, markant- 
charta, fein Baronexne i ssn Tid cis 
tvang Joban uden Land. Der don- 
nede tin et start radikalt Akbejket 
parti, de smalaldie Cbgttister, der 
fiillede vidtgaaende For-dringen 
Samtidig herstede der mange Ztecser 
i Fabrikdistritterne en social Elcn 

digbed, der vel havde begnndt at til 
trætte fig Mennesievennets mearl 
fonthed, og sont man DelviH var be 

gnndt at bade paa oeo Lovgivninkien 
men som dog vedblivende syntes a-: 
raste en Bssandbnlb i det ermele 
Zamfundslegemr. Fabrikanterne II 

Te lebende Nationalølonoxner fnntck 
tun i ringe Grad at forstxn, tyan 
riet drefede fig Din. Folgerne as ker- 

ufcrlkxldsmæsfige Arbejdgtid on an 

dre Ulernrer. ftod itte tlari for deri. 

«Ursejwi30angerne levszde bald-. 
»den for Loven, for ikte at siae pay 
Itzt-:- af Loven, og i Arbejderncä 
bele baablose Snn paa deres Frr 
hold var der en rcdfckstet Følelfe m, 
at ingen i de bebreftillede carnfnnksi 
llagser toa Del i dereg Lidelser. 

Da var det, at de triftne Sociali 
ster traadte frem. Den forste An 

Ileoning tom i 1848 red en Kasknre 
Iadtessh fom Chartisterne Vilde brin- 

ge til Parlamenlkt nnder ftore Te 
Mftrattmter. 

Forberedelsen til denne Abteng 
basvde bredt Fotfckkdelse over hele 
London; man frygtede for raminc 

Alvok Revolutionen J denne An- 

lednsfng udfendte Maul-ice og han; 
Vennet et kaaab til Arbejdekne. 
ndarbefdet af Kingsley. Dei bed 
beri: «Engelske Arbejdere, J siger, 
at J lider Uret; mange af eder lidet 
ngsaa Uret, og der er mange andre 
end J, der ved det. Motten alle Men- 
nestet med Hoved og Hinte ved det, 
frmfot alt de Breiten der akbefdet 
blandt edel-. De gaar ind i edel-El 
Hase og fee det stammelige Snavg 
og Male, hvoti J tvinges til at leve, 
tct paklede sammen, de set edesg 
Bsrn wkse ov t kadentliqhed og 
Fristelfek.« Osg det heddet saa len- 
gere nede: ,,Engplsth Rede-Ideen J 
hat flere Venner end J trot, Benner. 
sont tkke ventee nvget as edel-. men 

sont eltfter eher-, fordt J et detes ·. 

svtdth vg som frygtet End, vgl 
verfok Use vovee at forsmme eben t» 
hanc M. 

Adeessebevægelsen flog feil foeH 
Arbefdetne, det hele saldt til Jorden 1 

uden Resultat, nien den dumme Jst-H 
lelle as Uret og Haabltsbed blev til-It 
dage. Og sont Woressebevægelsensl 
flog feil, faaledeg syntes det ogsaa atH 
gaa den« kristellge Svctalisnin Ar- l 

beideene naerede fra fsrste Fee-ed enH 
wdfcestet Migtilltd ttl digse Mand;,e 
det ltlle Mad, de udgav betragtedetl be sum en Felde, opsiillek af Pens- 
gematadoeet, og det maatte undetle 
denwe Mtztillid snart gaa knd af · 
Mannes paa Tilflutning Og sont 
be krksne Speialtiteeg fsefte Und-H 
fordaaende entity-UND fauledes gi» 
det Man used der-es stote Plan oni at «- 

scpkette Produktlonsfsoreninger, hvor 
Arbejdeme stulde ftaa fom deres egne 
Driftsherrer og selv høste det fulde 
Udbytte af dekes Atbejde. De kri- 
ltelige Socialisier støttede disse med- 

stor Uegennnttlghed, en af dem, Van- 

zillart Heule, ofrede den sterste Tel 
af sin Formue Paa dem, men trods 
alle digse Anstrengelsek lunde de 
itke trives. 

Og dog hat digse Mænds Arbejde 
lautet rigere Fragt end de fleste ans- 

dre sociale Beftmbelsen Hine Pre- 
dultionsfsoreninger mislytkledes, men 

det var at betragte som de nsdven- 
dige Lcekepenge, fra den Td er den 
kooverative Bevceaelse i England 
votset op til et viatigt Led i «bele 
Samfnndslivet, der hat vætet til 

Velsianelse for Hundredtusinder af 
Hieni. Da Bladet var aaaet ind, da 

satt det cp for Arbejderne, at det ille 
Evar noaen Fælde, oa fra nu vandt de 

ztriltne Socialister snart Arbejdernes 
yTillid Og nkendte oa lidet paaaa- 
tede i deres egne Samfnndsllasfer, 
sont Mannce aa bang-« Vennek Var. 

faa lylledes det dem doa at sind-: Ost 

lt det tnlle Pansek af Liaeanidizrbxd 
Forscka Arbeit-Ketten sei-n dxu et E-x. 
Ifende for de dannede Da VeiTtleEk 
Klassek i hine Tiber. Te kriltelEte 
Eocialiiier banede Vej for en bitte 

lia arbejdewenlia Lovaivnina ca 
flaffede Arbejderne ivriae, paalidelTae 
ca ferdomsfri Venner i Parlamentet 
Naar man na ser den Agtelse, bvor 
med man i England modtaaer etlmert 

Zpstasmaal Vedrorerde Arbejdetne, 
naar man fer, lwokledes man son- 
noaet selvfølneligt bnlder de store 
Faaforeninaslenaressen oa med thl 
ten uflramtet Interesse man følaer 
del-es Forbandlinacr, faa tør man re- 

liat Vaastaa. at dette Resultat al- 

dria vilde være naaet nden dissc nnqe 
LDJansds tilsnneladende miLJlnlleke 
Beneæbelser. 

Den kristeliae Zocialksmeg Hist-;- 
rie lan paa en Maade sset itle stri- 
ves, dens Vef er for en udvorteö 

Betkaatnina bedcellet mesd Liaslene 
ca dca bar faa Bevæaelser inceatet 
at satte faa dybe Spor, at gennemfnket 
et belt Zatnfnnd, saa at en bel nn 

Opsattefe Da Forftaaelfe af alle de 
laciale Ovaaver lunde blive !nulia. 

Naar vi fra England Vender Blil 
let til Dort eaet Land, da nieder vi 
oasaa her faate meaen Elenidahed. 
Tsst gælder Jndsittderholtgserne nde 

x«aa Landet, bvor Bin-den blceset gen- 
nem de made Vægae; det acelder oa 
saa de itore Jlrbejderkafernek i Fio- 
ksenhavn, som er fyldte med Mennei 
fler sra Eine til Kvkii. 

Og naak vi Morgen hvad Kirleng 
Mænd tan udrette over-for al denn- 
q?ød, laa svarer jeg: det er sandt, 
vi bar ilte nvget socialt Program, 
:nen det var godt, om man i lanat 
starre Udstmlnina er.«d nu, lnnde 
tnsde de Ktiftne, der hvor Nøden tan- 

ber West Det et velgøtende at se 
lriftne Mænd i Virtsomhed for at 

siasse Mennesler Sondagshvile, for 
at forlotte Handelgftandens ufor: 
holdsmaegsig lange Akbejdsdag, for 
at læmpe mod Dtilfceldigheden og al- 
le deng Folger, for at tin-du Ar- 
bejdslssbed o.s.v·, det er godt om 

Arbefdetne tan vinde den Tillid, at 
der mellem de Kriftne er mange, der 
set paa detes Lidelser med den sank-- 
me Hiertets Forftaaelse fom Mauri:e 
og Kingsley og «Ludlotv hande. 

Om det stulde ste, at leistne Men- 
nester feilede og saa for ensidligt paa 
den Nod, de vilde allgele mon der 

dog ilte not saa ttsdt et syndet til 
den anden Side, laa at man hat lut- 
tet Unene for den N-d, der er til 
Stede. Jeg menek som sagt Me, at 
man stal opstille noget titleltgt Pro- 
gtatn herhjemme, vi seh-ver ingen 
lvistelia Arbejderforewing, vi de- 
hsver kun, at Iktstne Mem-d og Min- 
der i votsende Antal vil se med ufok-- 
behotden Deltagelse paa alle de Sam- » 

htndsltdelfet, de msder. 
Gud være lpvet, meget er blevet 

bedte li- de senete Aar. Den Demg- 
nelle hat der vertet ved Akbeidet for · 

ten kwenhavnste Ktrkesag, at det I 

hat btagt mangen en Prceft t den T 
store By iis langt inderligete Beterina l 

ned de fattige, end fut. Gud vom 

’ovet, at der er Mnnefter, der tat 
tge ttl de smaa i Samsfundeh siae 
if deres fnlde Hierte som Ktnagley 
habe det: »J hat flere Benner, end J 
rot-, Vennek, sont tlte ventet noget 
If eder, men lom elstet edesz fort-l 
I er derez BEDIN- 

Er der Mennetler her til Stehe- 
hm t detez Mtsmod ten-ter, at der 
se Argen, lom Kett-mer sig om dem 
Ig detes Stdekw laa spare-e jeg der- 

—
.
-
«

«
-
.
-
—

-
A

-
-
 

-
.
Q

 

til: Kæke Beamt, tvo det Me, der 
er mange, Ihn-is Hjettw bunter for 
ever-, og som gerne vil rcrkke eder en 

:B.rodekhaand. Og maatte det bog 
Tag for Dag bksve stere, som soge: 
at lrve sig ind i ali. hvad der bed- 
rørek ZOMfundets Stedbørm og Tom 
med Hier-ists fiflde For-staaelse vil 
gaa ind i Arbejdet for at løse disfe 
Ospgaver, ikke som Led i noget po- 
sitiot krsisteligfocialt Program, men 

fordi Krisis chriighed tvinger den-, 
fotdi der i betes Hierie bkænder et- 

Gnisi of den -Jld, som han hat tckmdL 
der ril gsre alle Tlsng nn. Maatte 
det sset i Danmatl, da vil det være 

Eil Velsignelse for vori Falk. 
k— 

Fta Krcdsmødct i N. Tal-. 

l 

l 

! J Dagene fra Ell-BE Nov. af- 
Iholdt N. Dat. Krebs sit Cimaan 
lmpvc i Zions Feier-. Dei vsk i sak- 
lig Forftand stimme Daae — bog itte 
minrst Elend-agen. Vi fik nemlia 

ldennc Tag indviet vor Kirte til Brug 
Hur :l.lienneftene og til Ære for Gud. 

l Tit Etede var alle Krediens Pra- 
kster saa ncer som Pastor Rohe. Hatt 
spat sorlsndret i at oære med til denne 

Opjtideliabed paa Grund af Stig- 
dom. Palm- LIL Rasmussen fra 
Tittc.li»ob, Jll» var ogsaa med as i 
tiisse Tage for at udsaa Ordets 
Sasrs. Pastor C. H. Schmidt holdt 
Proxssketalem og Pastor P. M. Pe 
terfsrn udførte selve Kirteinsdvielfen. 
Derefter vrceditede Pastor A. Rass- 
mucsieu over Tagens Evangelium. 
Om Aftenen var der Altergang, for 
reitet as underteanede, og bereite- 
Prazsiten af Paftor Schmidi. 

; 

Eljiandag Morgen efter endt An- 
daat blev Emnet: Koufirmationen 
indlcket as Pastor Echmidt Han 
freilisatte flere historiste Oplysninger 
angaJeUVe Konsinnationen cg tagte; 
saerlia Vcegt paa Ordene ,,beltckste" 
oa ..betr.rites«. Eiter Jndlednsngea 
bler eret givet frit, til hvem der 
wilde tale i denne Zag. Det vifte; 
sig, at der var Interesse for Sagen. 
Dei blev nødvendigt at fortsætte del 
samme Emne for O) balde Dage. Tset 
Vilde vcere en Umuligbed for mig at 

zgenaive alle digfe forstelliae Udtalel- 
ser. Jea ital bare her-re nogle en- 

selte. 
Dei blev stærtt fremde-det, at itle 

alene Konsirmationgforberedelfe mei; 

ogsaa felve Kanstrmationen var til 
Belsignelfe for de unge. At det sitte 
er uden Betydning, naar der staat 
itrevet: »Betal Herren dine Loster«. 
Ligeledeg blev det fremhævet, at Daa 
ben, Konsirmationen og Rat-verei- 
aaar Haand i Haand. J Daaben 
dliver vi Guds Born, i Konsirmatio 
nen belræfter vi. at vi vil viere Det, 
oa i Nadveren faar vi Kraft til at 
vaere det. 

Med hensyn til Spargsmaah «- 

man flulde tsklraade de unge til Kon 
firmationen og derefter Nadveren, 
vlev fotstellige Udtalelset fremsatte. 
Der er i det hele taget en vanstelia 
Sag at bestem-me, lyvem der er »vier- 
dia« og ,,itte vckrdig.« Der stal me- 

gen Visdvm sra Herren til at kunne 
ftge til et 13 eller 14 Aars Bann 

Du er itte vertdig til at bltve wußt- 
meret og gaa til Herrens Nod-vere.«' 
Vi maa fastholde, at det er muligt 
for et Barn at blive i sin Daabs 
Naade. Og lwem har, i de flesie Til- 
fælde Evner til at tunne besiemme, 
km et Born staat i denne Nackte- 
stanld eller ej? 

Det, som fynes at være Grundeu 
til, at saa mange gaa bott fra Kir- 
ten efter K. er: at at der tages for 
lidt Hean til dem. At der bedes for 
ltdt for bem, vg, at der er for lin 
tedrulig, ttistelig Nidlaohed for de- 
res udjdelige Sjæles Ftelse. 

Den fibste Del af Man-das Eiter- 
middag blev benyttet til, at Passtorl’ 
A. Rasyusseu hoIdt et thedrag over « 

Eintret: »Kravene, som Herren stil- 
ler til fm Menighed.« Som Kum- l 

ningöpunlt toa Ihan Juba 23—25. : 

Grundtanten i Fotedraget var »Ker- · 

lighedgtravet«, Kravet om tut-bar-· 
des Kerlighed saaledes, at det tunde » 

sie Fyldest, som der. staat strevett ·- 

.,Ov«bnaaer ever set-o paa ederg aller-U 
henigste Tro.« Og chriqhkdgemUl 
oet udadtil, saa man bar Trana tits- 
at faa andre med i ,,Kæskligl7eds-il 
lasmfundet«. Dette Samfund finde-S « 

Gutes sande Meniabed. Denne 
Nenighed bar sine Pliiater. »Nein 
Leere og rent Liv maa Være Maalet I 

ivr en ret Menighed.« z 
Mandaa Akten boldtes der Prak- 

vilen as Past. P· M. Petersen overtl 
Its-lag 30 15, og Pasiok C. VII 

JUlEBlJGEH 
Dei ziemte Ucvalg as de bedste Julebssek finde-i --—-—— 

DAleH PUBL. HOUSE BLAIR NEBR. 
Jnh n cr lingmncs «11(1. Da langes de minige dtsjlizzc Juk- 

furtisslhnkssscx sc m lkssrntsms uzz sie unqe sinnt gamlcpliwlcr sijz san 

ins-km rul. k.sh Its-»I-- ist« neilensuucesmles Roger og glaub-r oder 
sklxs us cskhsrs l’-«rn. um«-o sig Vom-er den-teil 
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A. YOLJLUQ ist-n spek. Find-USE 

Tre luleaftenetx 
Ikss siilep l Umsng Mc: indi- Mc- 

To Julekortællinger. 
Wsitkskstnmlusx10c. 

Tre Julekortællingctc 
W sich-n i Unmut-( l-’c. 

skitser og Digte for 
J uleticL 

Oh Edle-; f Uns-Zug loc- 

Bsmenes Ju ebog 1904 
tut-d m. ngk lxlnstuskimnsn i Am 
Ums-lag 1«"-(«. 

En Julegave, 
»Ur-nd Nonne-» l»kt-01W."I·Lsidt-k. 
»Im Unplmz Asc. 

Kun en Tjen.estepige. 
litt int« fes-Nun Jstleltvklallins. 47 
Fäden i Umplssx Mc- 

For Juleferien. 
Ist inmitten-l julcslntsfusx Mc. 

Julens Bog. 
Ei sinc- Justlnrklr Ins-J II nur 
Hilks(1k,-Is.(-t Praxis-Hin Pkm Z c. 

Juli-altem 
litsknfng cos- stous us Inmi- Si 
sit Ickistiøn »steigt-mü- ist Atti 
ins-schonet Julehkitez 40 sit-let i 
pl- gam Ums-lass Frist M- 

Juleneg, 
tint Julchekte: Fug-Mc 

En Julegave km Amerika. 
As N. P. (;tm-essgmkt(1; ttnt um« 
sub. 

Julegranen 1904. 
Ist Juli-I Hu- im ilkt Jan-ins Poll- 
i Anstsrilm. lllmstn fest tin-d nun-— 

g» Utiskinslkesnlngtsn Pkiv buc. 

Juletankcr 
In- jmmtc ou sonst-. As IRS-H- 
Snslgtss til nclmsgt f»r Bø n-: 

l-j(-m. IlZsitlt-t;lhstisclls·;« 
Bameaes Julebog. 

TMHLHPA nkkimkts weih-tut til Ich-· 

lndre Missions Almanak 
su- l!I-5. Pkifs Ulr- 

Julestjetnen. 
Titlligksns Ausgang-« Sm- xsEJO de- 
litn·ck«. malt-tut til st-. 

chnstkmendc er et godt Uclvnig af Julebogcm De mindre- og 
billige egncr sig sasrlig til Uchltsljng vcd Julctm i Hamlagsskw 
len« I hwrre Pariser give-s hetydelig Rahab 

Et lskscmplxsr scf hvszr Don scncless sum Dust nimr der til- 
gen-km balv Pris. Dottcs et for. at FULL scm ältste ke-n(1etlzugcme. 
lian faa dem at se· indcn der bestillek et stokke Parti. 

bkriv med Jet stimme til DANISI PUBLISMNC UOU8E, ZIsih chq 
fut- Hob-er sum De kumle unskis at m ern-tastende- Frimsrrker ind- 
til 82 00 mudtass scsk smn Setz-linkr — Agcntck make-m 
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Schmidt endte Modet med et Stut- 
ninggord 

Tikedltg Morgen lededes Andag 
ten af Pay-tot P. M. Peterfem hont- 
efter ,.Konsirmation« atter blev op 
taget til Treftelsr. 

Tirgdag Eftermiddag blev begyndt 
tned Oplcezning og Von af Pastor 
Schmidt, hvoteftet »Stolefagen« blev 

dkoftet. Da denne Sag for havde 
lockt-et fremme, blev dette Enme itle 

soldere indledet Men of de fortkl- 
iliae lldtalelset, der faldt, lunde man 

fotstaa, at der var en Del Interesse 
for denne Sag. 

Det er maaste belendt for Læfetne, 
at Paftor H. Hausen, den sidste Bin 
ter, lmn var derowe. begnndte at 

holde Stole. Sisden hat den veret 

fortfat of Paftor Schmde Pastor 
Ved"«rsen vilde ogsaa begynde ined at 

bolde Stole igennem Winter-en 
Der var særlig to Grunde fremsat, 

som nsdvendiggsr saadanne Stolen 
necnliq: 1) fotdi de Stola-, som 
findeg omlting i Landet, fører ratio- 
nalitift oq fritænterift Leere; 2) fordi 
man menek, at det er billigere at have 
faadanne Stola-, som her er begyndt. 

Der var faa Tale om ilte at have 
mere end een Stole het. Spotggs 
maalet totn foa frem: om det stulde 
Vcere en Kredss ellet Privatslole. Det 
blev oedtaget, at det blivek Krebs- 
stole. 

Der udvalgtes en Kotnsite paa 7 
Medlemmer, der stulde atbejde for 
Stole"·agen og tappottete ved nceste 
Krebs-mode De folgende er Med- 
lemmekne af Komiteem Pastot 
Schmidt, Peter Kamp, Jvari H. 
Moos, Pastor Peter-few Lauritz 
lfhkistenfem Mattinus Nielsen og 
Post. E. M. Nielsen. 

Titsdag Aften Pkceditede Pastor 
Schntidt over Matth. 6: 5—8. 

Onsdog Morgen eftet Andagten, 
blev Emnet Missionen indledet 
as Paftor Peter-sen. Han pegede sakr- 
lig paa tre Ting, fom man maa 

have Rlarhed over, dertom Mis- 
sionsinteressen sint opholdes, new- 

lig: 1) Det hattet meod Kvngens 
Ærtnde. 2) Hvottor hattet det met- 
Kongens Ætindet Z) Nu et det Dag, 
Ratten kommen da tngen tan ar- 

dsjdr. 
Der blev ogsaa peget paa Mnen 

og Guds Ords Leksntng som Mtdleki 
via-holde Missionsinteressem til at 

Man mskndede om den store afrtkansie 
Missionekr Livingttonr. da han læste 
Drdene t Joh. 10: »Jeg hat andre 

Fam, der ttte et at denne Sti, dem 
her det mig og at fste did, og der 
stal blive een Hfokd on een hyrde,« 
1t det bkwndte ham i Hiærtet, san 
Jan havde hverten No eller Rest, spr- 
pnd ban bar-de faoet tedet nogle of 
,'oe andre Faar tnd i ,,denne Sti«. 
Endvidete tun Interessen oqtna blive 

« 

ppholdt ded, at man leeser Beeetnin-; 
let om Missioncerers Arbejde. 

Onsdaa Eftermiddaa blev MentctJF 
koedens Sinne: »Omvendetsens verr- 

Iige Fragte-e« tndledet at Stedets 

PrassL Udganggptmltet var Maul-L 
::, s, sammenbozldt med Rom. 12, 

Ils —17. Dei er jo tun til Gut-s Zoll, 
at del tan sigeS: »Beste-r da Damen- 

.oel«sens vardigc Frugter«. Der kunde 
act-ones mange Ting, og der er nævm 

meget i det oploeste Gilde Ord. Men 
i Jndledningen blev der dvælet im 
ligt ved folgende som nogle af Gran- 
dene til, at der er faa lidt Fragt 
iblandt Guds Fett, nemliq: ll Hoc- 
mod; 2) for lidt Vamgtighed i Opti- 
nen: Z) Dei stortek med Karlighedei 
forholdet. Der var itte megen Iic 
til Dir-stellen of dette Grund Dei 
var onstelsigL om vi lunde have hast 
noget mete, da det vifte fig, at For 
famlingen bar sceklig interessiert 

Saa Tat til Herren for alt det 
gove, vi nød i digse Dage; og Tat 
til Præstebwdrene, ja, Tat til alt 
Guts-Z Folt .,)aabet, at vi til ucrfte 
ziteosmsdg som stal afholdes i Tri- 
nitatis Kitte, igen maa blive Gen-« 
stand for Heraus tige Naade. 

P. S. Det tunde maaile inter 
esfere Læfetne at vide, at Zions 
Mgh.s Kvindefokening bar givet 
Vtckditestol, Alterkacmne og »Mül- 
ing« til Hirten. Stabe tun, at det 
lom ille tids not til Indvielsen. 
Hjælpefoteningen hat givet Won- 
ten, og de unge hat givet Alietscttet 

E. M. Nielfen. 

Kurfus 
i Hieiniuct. 

i M læscs og ilrive Tanst lat! Rom-Unen- 
« lelo lare ver-s Vom Walten et pral- 

nil oa let at getnleinssre i ellwm hieni. lwok 
Tansk miss. lsl lonwioltgt Alb-ihr vor 
Vom og llnge de lang-» Vincemfkenek 

s) Lcrr at forstaa enlelte Houcdvasktet l dpn 
-« ital-dich vsske Literatur, og Te vil fok 
baofeg over, at De llks for ha1«vibll, hoot 
interessante og mdboldszkige dcsfe Bester er. 

23 Tal-ski- Atmrilanere, der hat l--si est Dei 
« « danlle Vogel-, lmrde llke lotspmme »- 

Lejlighed til tmm ng bklkttdt med eng-Im 
oq nmnilanfke Formmlr. Udvalgle Vetter 
km lluwtlwrth slsklkssssasurst Blum-un 
oq «l’9n«ys»n links on iotllares pl« Korn 
lpondnnre. N ubmknkel Kutluss sok dem 
des like lms komme paa Stole. 
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