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; 10,000 — udpdetigesx 

Efterføbgsende er et Otd derhjemn 
me efra, Tom vi tan have rigtig godr 
asf at læsse hemm. Vi ten-der ogsaa 
noget tipl de 10,0()0 wdødeli.gr. Ja, 
shvor er der dog man-ge Lighedspunb 
ter. Man der saa og«saa vcete Liz- 
hed deri, at vi, som de derrhjemsme, 
allitgevel giver os i Kast med die 10,- 
000 utdødoliige i den Tro, ait vi som 
den lille Trostæmspe David not allj- 

:gevel stal flaa de 10,000. 
Det er et godt Ord i og for fig. 

dst er et godt Ovd til Oplysning 
tim, thvortledes de arbede og tem- 

pet rieth-jamme, det er et godt Ord 
for os med Hensyn tti baade vor Virt- 
sombed og de Sagen som staat pac- 
Dagsokdenen has os: Geldsindfaw 
lingisn og Lægmandsvtrtsomhedm 
Særliig vil vi understresge de Ord: 
»Den triftnse Menigbed svil gaa form 
og væte med, hvor Slagset staat, 
tatle et Ord med i Dagens Debait 
og i Tidens Tausch og nedsbrnde 
Vamttosns Festtringesr. Hjækp os at 

spkede Lys og væte Salt, faa det san 

fes, at vor Mistendym er en modig, 
Edel, sand, samtfundåibevatende Kri- 
stewdom, spat alsdkisg sbliver Hammel. 

J Kong Xerxes’ Heer var der ex« 

Troppeasfdelina, der hedt »de VII-Ot- 
udødelige«. Der var nemlig sørqet soa 

rigelisgt for Reservemasndfkab til denne 
enc Troppeafdelisng, It for ·hver Mund 
s Linien, der faldt, traadte strakg en 

fta Reserven i hans Sied. Der- 
for var disse 10,000 ogsaa swa- 
tede som fertigi uovervindelti 
thi der var jo aldrig for Zier-.- 
den Hamb om at tun-ne gøre lyst 1 

deres Rækker ellor nedfmble dem. Al- 
tid stod dissse10,000 der som e: 

Spsgelsse eller esn Bøjg, man itke paa 
en nem og hartng Maade tumde blioe 
aIf med. 

der hat smed Beides-da og Jn- 
dre Mission i Ksbenhavn at gøte, 
hat paa en abehagelig Man-de i detje’ 
Eftetaar stifte: Bekendtsiaib med iden- 
ne Troppeafdeling »de 10,000 udpde- 
lige«, idet vi er kommen paa dct rene 

med, at vi hat on Geld paa 10,000 
Kr. Mcn ikke alene kam vi til denne 

uhygsgelige Konfrotakiosn med de 10, 
000, men, ved at se tibbage over tie- 
Iigere Aats Regnsiccber og ved at ga: 
vore mkelte Postet igennem hat vi 
vpdaget, at hvis vi ikke optlever no- 

sget W kam-dont, nemlig at Me- 
nigheden hjælper os itil 10,000 Kr. 
smete om Aaret, saa vil svi for Frem- 
«tiden sblive ved tmd Aar for Aar at 

W 10,000 Kr» —- dek vitkelig 
paa den Bis er lige ved at at være 

de 10,000 usdsdefigr. M lieb-ver for 
at holde Mtksvmhedm i Gang 45, 
000 Kr. aarlig, men faat Tun 35,000 
Mvilevetafcmstoooiktmn 
Atmen-, M Ep- sutet at skep- ifl 
I s M osm Miet. De 10,000 
M W sum mod os, lvge sport 
W oq Use W og Use u- 

M M Nat. Mi, hvad vi 
hr If W, er W i dort hui 
MIIMOMMQ 
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usw-kin- 
U d- ot- Its s- its-· 

Pis- 

isnde med Missionsoirkssomshedew Vi 
— ja, hoeni et vi? Det er f.»L5lH. 
fprst og fremsmest Missioncevren 
ne, hois lamlede Lsnning wdgpk 

IIHalodelen af vor Udgift, eller 22,000 
.Kr. til omtkemi 20 Mænd og Nin-» 
Jer. Slal oi da sttyge denne Konso; 
og holde op ined at have Missionatd 
ker? For m iaa et forstandigr Zoat 
Nran maa oi spørge dem, som hat 
niest Hjaslp af Missionæretne. Min 
Lceier hat maner itle særlig Hjælo 
as dem, saa del er ilke ocerd at 

fvare for andre end sig felo. Mcn 

fpørg de Prasser-, der hat Missionae- 
rer i deres Sogne, oin de oil af med 
dem oa feil-v ovekxage Misvsionærers 
nes Getning eller paatage sig at staff-e 
frioillig Hjælp ihos andre til at nd- 

fore den: Tholde 2500 Moder og af- 
lcegae Js,()00 Husbeføg meke om Aa 

ret, holde Sondagsslosle ocm Solida- 
gen, tale i K. F. U. M. og K. F. U. 
»K. ·om TitSdagem i Blaa Korg oin 

Onsdaaem i LlJlisfionsfovfamlitt-gerne 
om Torssdagem uddele Blade, opføgc 
cg underføge de fattiges Foohold 
holde Fkilufts- og Gaardimødek. Som 
beten-di er Prceftetne i Kobenhaon 
seanefaersdige under set Ar-bejde, der 

er, hoad er da naturligere end at Me- 

nigbseden tominer dein til Hjælp nied 
ex ftioilligt lirleligt Hjælpeaobejdr 
gennem Lægmands Arbejde. Nei, vi 
lan ill: give Kob og holde Ende sing-d 
a: sende Missionceret til de stoce 
Sonne, oi har, og give dein en Pas- 

i finde Lan for dekes udholdendse og 
i ofre lidet oaastønnede Arbeidr. Man 

Lan not :ale lritifercnde om det; men 

Hoem got del efters 
Vi, —- det er endoidere alle de 

Moderætler. Foredragsrceller, Miss- 
sionsugek, Bibelkursus og Bibellcxs- 

1 ninger, der holdes i eller ud sta Be- 
-iliegda. Elal oi standfe med desk 

Evørg Mensnefler,« der hat fundkl 

Sjcelefred oed de Moder, eller hat 
; slærl dekes Bibel bedre at tende, eller 
-ek bleoet dygtigajorte til deres Ar- 

lkejde i Menighedem og de oil alle 

-sige: Mete, met-e maa di have! E- 
i Vangeliet got os til glade, melng 

dygtige Mennesler, bringet os Lylke 
i Vott Hiern, Fred i oort Sind, Bel- 

1f1anelfe If at gaa i Kcerliahedeng 
; Time-sie og Haab under oore Trenn-- 

let og i oor Tod. Zpted Evanaekie 
: ooet Bnen i Tale Ia Elriftk Lad Lis- 
k set flinne i Mvrletk Lad Salm disse- 
: sin Kraft Hold ille inde. dæmp ilte 
: Kerligslyedens Trsana til at lomme nd 

og tjene. 
Nei, —— ol, der hat inaerlel Frelfe 

» rens Kæeliahesd til del fahle. oi lan 
ille give Lob og holde igen, san las-i- 

Je der er fis-Jn, der er tabt, Im fes-· 
fu« bringes Hieni. 

Men de 10,000 udpdeliqel 
Aa, De iorflrcelker IS alligseoel slei 
Elle. Vi oed, at nIar oi got Menin 
hedens Gerning, oil Menigbeden sto: 
re os. Den oil komme os til Hieb-A 
faa at oi lan ende med at synge, soni 
de israelitifle Konser fang, at Ox- 
Vid flog de 10,000. Nu holdes dek- 

««.-lllehelgenssspndag i Ritterne vaa dei· 
lsbenhaonsle Menisgsheds offerwillige 
Sind over-for Kobemhaons ansdkei 
Missicn. Og siuslde jeg ptcedile den 
Dag, da oilde jeg holde en Predi- 
len omttent faci: »J, Mensisghedem J 
steil oide, at vi got eders Geming og 
edets Styldighed, naar oi drivet Jn- 
dre Mission J bot under Tag ined 
Mennesier, lristnede med samm- 
Dsaaib, som J, men med deres Hier- 
ler i Baden. De friftes, lide, sorge, 
dor, saa oel som J; men J, som hat 
Vidneplligt over-for dom, J got ekle 
eller kam ikle gtke Ebers Pligt; J 
er lasldede til ai veeke Lyö og Salt, 
— tue-i Mee J op og gsr J en beda- 
rwilde See-using hoot J lebe-es Vi vii 
hjælpe edee derived ved at sen-de nogle 
til dem, Tom san advan, fresse, bed- 
og lese for «'dem, alt sont del lich-ves. 
Men Isaa maa J hiaslpe oi igem naat 
oi gtr edets Gewins. —- Edetz wao 
sites til Wink-L J, sont jo ikle 
man stget »Er jeg min set-det- Bog- 
letf« Hist dem maaste Me. Wen 
di bil hjeecpe jet, saa vddi di OW- 
med at lief-ge dem paa Docspilaiei. 
give dem en lille OW, ilose el Otd 
for M — Ast-W WLKM 

Mem-am et met- eed nagst fee de 
Wed- sg sog-; Den v- oss ist«-i 

levfste og fort-jede, cfom der et saa« 
meget as imellem os, ud asf fiu Mund, 

metn die-w søs titl at forkynde et Ord, 
der tan free til en thel Kristenshed, en 

freslsende Tko og en ·frekdig Beten- 
delset Hjælp os derigennem at du 

ofrer dig Fer til Herren i Dag, til 
at lade dig beuge osg til med Tat at 

ofre dän Gave til et Arbejde, du at- 

dtig behpver at stumme dbg ved at 

stotte, men fom idu maa tatte for.« 
Og faa gsiv din Gave, saa at de 

10,000 alltgievel dødr. 10,000 Kr. er 

man-ge Penge sfor en entelt; men det 

er tun en IOØre am Ugsen fra 2000 
Mennesstet. Og 10,000 Kr. er tun en 

fets Tufmdedel af, hvad dort Folt 
dritter op i et Aar. 

Paul Osl denbsukg, 
Præst og Setretcen 

Til velvillig Afbcnytlelfe. 
Folgende er»fremkommet i et Son- 

sdagsbilad i Ksbenhavn for lokt Tid 

stden. Ptonft Elmquifts omtalte Ar- 

tikel er ikte kommen os for Øie, men 

Lægmandens Bemattnisnger san gsodt 
læses til Nytte for fig. 

« 

Provft Elmquift hat strevei en Art. 
der hat Bud til alle, til Præften, Kit- 
iegængeren, Kirteværgem Menighedss 
raadet osg itke mindst til Wenig-heben 
Nasar jeg nu onster at usdtale mi.g i 

Anledning af ncevnte Artikel, da et 

det ingenlunde, for-di jeg sindek, at 

Mensigheden bliver ibehandilet for 
-l»-aardt asf Provftem men alene for at 

pege paa det efter min Evfaring dikt- 

somite Mbddel stil, at Kitlegckngernc 
med Gliede, saavidt det staat til dem, 
efterfplger Orden »Alt sle ipmmeligt 
og med OWan 

Christian den Femtes danfte Lov 
sovbysder Ptcefterne de lange Predi- 
tenet! Blev den-ne Lovbeftammelse 
sholdt i Æte ved, at Vræsterne blev 

enige om lun at pradile hpjsi tre« 
Knatter, i Siedet for, hvad der sicr 
flere Steder, fem ellet fets Knatter, 
e: jeg ganske sillet paa, at meget wilde 

rinldes, ille alene med Henspn til det 

fpmmeilige, men ogsaa med Heniiyn 
til Kristenlivets Fremme. —- Der er 

virtelig ikle givet Flertallei af os 

Lcegfoll Hier-ach der kan holde time- 

lange Predikesnet fast, saa man, hvad 
masn gerne stulde tusnne, efter endt 

Gudstjeneste ret i Entwm lan gen- 
netngaa Talen, og fange og beholde 
det, der i Kisten færlig hat-de Bud 
til En. Kortere Taler vilde vikke til 

ilangt met-e Velssignelsse, og til san-; 
danne san slet nass, uden at Jud-hol- 
det tager Stadt. 

Der er nceppe nagen, som vil neg- 
te, at en Del Ptæsier bruget for man- 

ge Ord, og der er sillert heller itke 

nogem der vil net-gie, at «det et bedre, 
Jst Menigsheden 99 Gange Leute-: 
»Gid han vjlde tale slidt langen-" 
end at den eesn Ganz stiften »Gid han 
var fætdig!« —- 

sSaa maa man til Undslyldning 
for, at Msenisjheden lommer lidi for 
sent, og gsrm lidt tidligt, ogiaa erin- 
dre, at bei for nmnge sæklig celdte, 
ofte et smere ensd flemi It sidde to Ti- 
mer ellet længere stille paa de daue- 

lige Bernh som mass-ge aif vore Kir- 
ler desvanre et fotsynede med. —- De 
Priester, der vil lægge Vind paa, at 

Guidstjenestens ordincete Tid blivet 
hofft chalvanden Time, vil sillett snatt 
le Menigheden flolles mere og mer«-. 

iKirlem »spmmeligt og med Orden« 
til imet og mer Vessignelse saavel for 
Ptæft Tfom for Menighed 

Lægmand. 

»Smulkr.« 
sAs G. B. C.) 

(Fortsat.) 

Z. Council Blsuffs, Ja. 
Cheyenne, Nov. 20. 

Stsnt vort Tog tun gjorde et Pa: 
Minuttetö Ophold i Cowncil Blusss, 
fotetog jeg dog en »Minde« i den 

gamsle, Etvcevdige Metwpolitanbix 
GanmnelS Heile Herligheden er bare 
56 Aar. J 1854 hol-di de to store 
Opdcpgete Lewis ansd Clakk et 

Mode med Judianekne, — detfta 
Nat-net Conle PMB Bhen ligger 
980 Jud over havfiwden og hat for 
næwetetvde 26,802 andbyggeke. Den 
er M her M Stufen Iowa. 
O Raitens Stiihed pg med »Sp- 

nett Mc medeui Affernk sov 
Mit-list nvellem M. 12 ög 1,fo’t leg 

WWk wer ins-Dess- im- vg til- 
M TIM i denne By at 

jeg begynidte min fsrste Mktfomhed 
ca. 28 Aar fide-n O, ihvor hat meget 
forainsdeet ssig ssiden de Dage. Jeg var 

den Gang tun Eteo, der i de 8 Maa- 
kneder om Aaret studerede af alle Liv- 

"scns Kteefter paa Augsburgs Semi- 
narium, Minnempolis, Minn.,« org i 

de fire Manneder med Lyfi og Gleise 
orsbojdede ude paa Missionsmarken. 

Her i Council Bbusss arbejdede jeg 
i 3 sSommersferier, men naturligvis 
gjorde Strekftog efter Landsmcend i 

de omligigende Egne. — 

J 1881 blev jeg ,,Vor Frelserö 
stand. ev. luth. Kirke«s Priest, og her 
begyndte jeg og min ero Hustru vor 

iiørsste egenjlige Samakbejde for Guds 
Rige. 

Sammenhoider jeg de Dage mcd 
Dagene tm efter diese Aars Forli-w, 
saa stemmes mit Hiertes Hawe til 

at wdbrydex »Store Ting hat Hek- 
ren gjort mod os« — vi -bleve glade!« 
Thi i Sandhed —- Begyndeisen va: 

ringe! En af vore celdite Præstcr 
»iagde Grunden til det Avbejde, sorn 
Inn »wes ved den forenede danste Kirke 

li Iowa og Nebraft·1, ved et første 
scmeerfeligt Mode: Dei desjod as tö 

:lliennester, Præsten og een Tilhpren 

ng Gudstjenestetn vestod af en Salme 

sog tnælensdc Bau tm, at Herrens Sag 
kmaattse begyndes og FortsætteT Dette 

istete ogsfaa paa en underiig Vis. Tbi 
m; er der inden for deite Territorium 

Efølgientde heutige Fremblomsstrisnger as 
denn-e ringe, men stønne Begynsdelsfcx 
Daring 50 Prceftekald, »Den foren. 
Iidansst evg.-lnth. Kirke«s Samfsunds- 
.siole, en Højsiole, et Bptnchjem, og ei 

FSanatorium og hsvad der er del 

stprste af det hele, dct er: der er en 

bevidst, leoende heilig Broder og S- 
frei-start 

Herren være Invet alene for dates 

Hvor sandt er dog det gamle Ord: 
»Mit-»du Hader ssom tmgenting, men 

Ler dog et lønkligit Kiidespring«. 

,- Uforsgiiemmellige Minder. that baade 

lmin Husdru og jeg ifra denne vor 

første mere uersfarne Periode i Her- 
rens Vingaard. 

Hvad vi delte mvd eder, J endnn 
s1cvende ældre Trosdsøsiende, i de Da- 

Jge, misndes vi med Tafbaade til 
Herren og eder. 

Andre dejlige Minder er s. Eis. 
det unentede Bei-g af Pastor P. C. 

,Trandberg 1882. Dei var naaderige 
cg uckoriglemmelige Dage for os. De 

Wange tmdige Missionsmwder, Kas- 
mpder, fierc Aarsmødeh samt ille at 

forglemme —- Ungdomssmødetne, de 

berlige Fellesmsder mellem de tin-ge 
fra Omaha og Cousncil Blusss. 

Discse Medet hat aabenvart veret 
til man-ges Veisignelse baade gmnie 
sog unge. Det sidste -stove Mode var 

nsaaste et csf de allerbedstr. Det var 

i alsi Fast-d det størfte i Anstal, men det 

vpar ogsaa stort i ocrdidfuide Samtst- 
Kier og heilige Jndttyt, smen unwle 
astooPafL Bei-unsern intet Jndgreb 
? en sfremmed Beflillingi 

Vi venter med Lengsdli Tat, tcere 

Prestefolk, for Gæstfrikst i ederz 

Hjetn i kde Dage, og M, naar iez 
bunter paa eders Dor. 

O ma ha· 

Det oildc næsjen være en Former- 
melse mod Slægt og Venner at texfe 
gesan denne Storstad uden at tage 
Hatten af og anstille en lille silosofifk 
Betrasgtning over -— »gamme1t og 
nyt«. 

Unsdsiyld Dei et en Nathetragt- 
»in-g, ja, det et et rent ,,Brusvejr« 
amtring Kl. 1——2!,1·-. Helt msrtt som- 
me Tiber, men «saa nu og da en Lys- 
ftraale baade fra Himmelen og Jor- 
den,—— et Stiernelys og et entelt elek- 

trist BUNT- 
Msrke og Lyö, Sotrig og Glied-» 

Modgcmg og Medgang, ja, i en sam- 
let Saum er det mine Oplevelser i O- 
mahn. 

Det saa mstft ad, ida vi optog 
Vik.vfomshedm i 1897. 

Dei var lige i Reaktionötiden ef- 
tet »Boomtidsn« i Nebraska —- Mis- 
væsstsaan Menigheden havde veret 
uden Ptæst omäring et Aar og sam- 
mmstrumpet wed tiil otte Familier 
med en stor Kirkegæld 

Jeg shavde tke Kalb lisggende for 
mig. Toll-ste- i de to asf dem, men 

Keil-des sfta Onmha indcholdt tun 
»gode Lister«. Lan du leve paa dem? 

sputgte jeg mig Hält-. »Gut- tan mage 
des fau,« lsd det Enden I mit·hjerie. 

Wut-ed W. Jeg com-d biet 
.. GM:MM Wlkc BU- 

Sersemes is MWW leg 
fis-, Mike- IIX sites-me sei-, Mod- 
gangme bar sog ad used dem Ugefm 

de syv magre Kser, der opflugte stse 

fede. 
Jseg reiste med Gliede fta Omaha. 

IHvotsfor2 Jo, ford: Herren havde 
ihjulpet os ssaa vidundetligt, de: tneste 
af Gcelsden var afbetalt, et hygge- 
ligt Psræsteths var hell i Orden, 
en Tsel Forbedrinsgtr i Kirten og est 

Menighed, sont nu gioer sitn Præst en 

ordentng ·Løn. Der txcengteg nu til et 

ftylsdigere og dngtigere Arbeit-C end j:3 
tunde ndføre ——— ogsaa paa Grund as 
min Fovzttandgjtilling l 

Lan opfaade je1 ntin Gernt ng, fori 
ai et ftp Diaerc og merc ornfattendej 
Arbejde tunde bis-E ovet dernede i 

OMAHCL 
Jeg pegOde paa Pastor A. M. Ni- 

elsen som ntisn Eftekntand. »New-the- 
ken taskdvte stunk oq Herren vclsigner 
videre Gerningcsn deritede paa en støn 
Maade »ide: baade Zjæle læg.ges ttl 

Ade-n Stare, fom ladet ftg frelfe, U 
til Menizabeden Fiirten er bleaen for- 

flønnet paa en kneget tiltalende og 
æwfrygtindgndewde Maadr. Guds 

Meni,1.belder. forflønner eders Ends- 

thusel 
Ja, det oar faa Lnsglixnt i Nak- 

tens Mørte. l 

Tast, Ontsaiha Venner, for alle De 

stønne Date og Gover, som vi delte 
samtnen! Med Glæde mindes feg 
ofte eder fra vor otte Aarg Virtsoth 
heb i Fcellessiala mea eben 

Maa ,,Pella« Menighesd blive et 

herligt Tshlflugtssted for mange as 
Vore Landstncknd i Ontaha. 

Tat for den gode Middagssrnad, 
tære Præftefolt, men i Særdeleshed 
isor den, som jeg nød inden Ast-essen 

Hilft-n til alle Vonner i Otnaha! 

5 Blaik,«.llebr. 

Sherman, Wyo» PU. Nov. —— Lnt 
destte Sted itte saa tet meget at sitze-· 
Vyesn shører just itke til Storbyertte; 
thi der er tun, sigcr og flriver, 10 

Jnddyggere i hele Ztadem men Na- 
:uren er strrslnaet, og de 10 MennH 
ster lever shøjt only-set ca. 8000 FDDT 
over Haufladen Dei er sher opp-: frei 
dctte Højdedrag jeg tager et ltlle Sk-« I 
debtit tit Mai-, Reh-. l 

Blatt-! ja hvad med Blair? Jo, nctarl 
Kirtehistori leten en Gang fremftaarx 
kcmntertlyan til ast tage Blair med iz 
Betrngtninsg. hvad danist ev.-lutherst; 
Blandsliv og Rirkelisv blandt vol-et 
Fall her i Landet angaan 

Ttl Blatt Nat-net tnytter fig Ho- 
Vcdfaktoren i hele vort kirtelige Frem- 
tidsarbejde ——: Uhdannelsse af LE- 
:ere, Præster og Missioncerer for 
Grsusnsdlceggelse, Udbtedelse og Beda- 
telsse af Guds Rige, -baa—de blandt 
vort Folt og udadkiL faa langt som 
v? tan rette. 

En dygtig Stole, en kristelig, en 

lseaandet Stole — for et saadant 
Formaal maa intet fvares. 

Hex-for sbør vi vasre beredvilltge til 
at bringe state Qssere. For Øjeblil- 
tet har vi en god Anledning i det nn 

tsaabeayndte Subtsiriptionåarbejdefor 
at swtte ,,Ttinitatis Seminarluw og 
,,Dana College« Osan gækdfri Fad. 

Undflyld, Entbedsbrsdre og Me- 
nighedssfolh at jeg tillader mig at sige 
det Paany igen: Tag med Kraft, 
Lnsi og Glæde og Kerlighed pag 
Subsiriptionsarbejdet. Lad denne 
Gang instet staa i Vejen for dette 
Maals Opnaaelsc Al Gæld af- 
v i t le s 

Lad itke en Gan-z fertige Wenig- 
hedöopgsaver hindre hverken Indivi- 
der eller Mentgheder i at være med i 

! Ogsaa vi i vor Mighød ttænger 
til at faa vor Kirte forstsrret —- 

tnaassle andre lige sau, ellet de hat 
Kirlechksd at afvstklr. eller er t Be- 
gwb erned at lbygge Kirke felv —men, 
kæve Wem-en trods alt bette, tillad 
mig ot fsge det alltgeveh hojt og lyd4: 
»Ist-m og m med at ltfte Gelds- 
Ibyrden af!« 

Embodsbrsdrr. das-r nidlære t at 
take Sagen og -i at faa Subsirivtipnen 
fuldftrt hurtig-ff nmltgt. 

Betalingstiden ifot i Aar, 1906, 
san jo væke ifrit Mrde sont enbvtr 
bebst san fsvsnd 1. Jan. 1907. 

lDe to andre Tiber er jv l. Mai og 
l. Nov. 1907. 

Her-km vean vtdere Geld-insb- 
lcmlivgssagm used ood M 
sttl Nat-lett DWlsa Ja, dem 
var Stdeblilset M Blatt hllfeu ttl 
rote Les-m on Elever deriidr. 

Meist-) 

Westen-. .- 

MITAU Magrwhkukwtwhe : 

WW »F me 

Missionein i vott Samsund, styldec 
jeg ai klang-te Komiteens Stillinz 
til den-ne Sag, nu da Krititen hat 
iegyndt at komme inkd i «Dans«teten« 
csvet didse Regler. —- Fsrst var det 

gansle stille an Ilcengsete Tid, san det 

saa ncesien iud, som Idet ingen Kritik 

slulde have Tomtnet Men endetig 
tom Vastot Hausen, Chicago, me) ei 

Sinne, ketitlet »Lu: Regsetne«. Det 
var en mild Kritik over cnlelie Para- 
grasset i Reglenne der endog ist-Umh- 
tt med Tat rszq Rog til Kmmiteen for 
deng Arbede Ru, Kritik hacdc Ko- 
miteen sbelardt stg .;aa, der-for sgjdtde 
oi Iltdejdet san tidlig fcetdigt og ind- 
sendte dei til »Dansteren« lcenge føt 
den Tib, som Aatsmødet havde fast- 
sat som den isenesie Dato sor Offeni- 
liagøtelse as Regletne, saa der ksunde 
illits e god Tid til Drostelse i Blade 
ne ist næste Aatsmøde. Estet Pi- 
stot Hansens Stykle »Um Regletne«. 
like-v der saa attet stille en Tib. Men 
iza ftemtom Pasiot Simonseii, 
Waupaca, med en Vom-be ladet pat 
kende find as Ssptckngsstoß der bovde 
til Hewsigi at sprenge Reglerne for 
Lcegknands Missionesn i «Luften. 
Han taldet den-ne Bombe: »En ves- 
ment Kritikc Altisaa en vebmeni 
Bombe, der siulde sptænge hele voti 

Samsunds fremtisdige Lægmansds- 
Mission i Lasten; ozt Sptcengestoffet, 
den var sfyldt med, var, at Lægmands- 

»Missionen estet den moderne thu 
ist-f Ordet et ulitkelig, —u«bi-belsi og 
»ulut«l)etst. Og bog eitet Born-den to- 
Jret han nu op nied starpladte Aas 
lnonet og iwdbtydet Foll til at komme 
an, saa vil han skvde alle hans Mod- 
standeke ned paa Siedet — det vil 

sige, shvis Ihan kan tqtnme dem, og 
— itke sial slyde sotbi. Naa, det set 
it nveget ltigevist ud. Og nu sætteg 

,A«andekne og Pennene i Bevcegels-e. 
Laid tun den Sag blive sothandlet 
qrundigt og syldigit —- men i bkodee 
lig Kævlighed og Ævbsdighed 

Hvad Komiteens Stilling til Sa- 
gen aingaat, da maa jeg i Kotbhed 
minde om lidt, som gist sotusd for 
Valget ais denne Komitr. Sidste Bin- 
tet fortes der i »Danskeren« en lic-- 
lig Fonhandling om Lægmandsvitb 
somheden, csom, Isaa vidt jeg mindes, 
Udeluttende Chlev fort as Lægsoltet. 

Densne iFokhansdling henviset saa 
Fotmanden til i sin Jndbetetniinsg til 
Stamsundet Ved Watsmsdet i Ken- 
mate, N. Dai. og sitivet detom spl- 
genidex »J de senete Tidet hat der i 
Bladet «Danskeren« vætet sremsa 
sorslellige Tantet otn Jmsdtemizsios 
nen. Nogle shat stemholdt en Me- 
ning, andre en anden Mening. Dog 
een Tanle hat baatet det hele under 
kdenne Drøftebse, nemilig: Hvorledes 
slal vi saa kniete udrettei sot Guds 
Tliiges Rodsctstelse og Udbredelse bau- 
de shjemme og udet 

Se Aar-sb. Side 31. —- Videte nd 
taler Fotmanidkn sig i fslgensde Otd 
km Lægmands - Missionem — 

»Hvad saa Lægptædiicmt- Bitt-som- 
ihdden angaak, da et det en Vitksom- 
hed ins en noget anden Bestassenhed; 
snemlig end Smdaogsstcsle- og Dia- 
tonvittsomheden, sont than that talt 
km i dei sotudgaaende), det kmvet 
sctlig Tast, Modenhed og Ersating 
has de Mond, som stal wdtette nogcr 
til scelles Gavn sot Gwds Rige nd- 

donne Bei. Aas den Stags Mænd 
hat vi vel ilte tet unange enidnu; men 

vi can saa dem, oftetsom de mosdnes 
i Aaindens og Etfatingens Stole. 

Dei ville allerede vcere et Frem- 
sttsidt, om vi .f. Els. sisl en Lægpskcedis 
Laut i hvet Lieds der lejlighedsviö 
kunde tale Ordet i Ptcesietnes Sied, 
naat de bat ude paa en Missionk 
reise, og onwen-dt, sont sdet tm bedst 
M dene stg. Lad es san alle 
Gavet i Bmg og paa en ret Maasdex 
tii tvi tmng alle titl wenner 
Se Sisde 32 i Warst-. Deiie et Aar- 
sogsn til, at W Komiie blev neb- 
iat til at udaebejtde Regsee for Log- 
cnanst - Missioneih sot at der Lande 
Hive Smtlasng og Betkyggesse i 
deme, sont det bcddet si Aar-b. Side 
M. 

Komiteen gis til Arbejde under al- 
—- 

»Guldgtuben.« 
Pastor Asfchenfeldf Hansenö Bi- 

bekforllaring »Guldgruben« er nu 

fuldstændig færdig i otte Bind. Hefe 
Verket kostet 820.00. De fotstel- 
lige Bind sælges fætstilt De, som 
Instet Bind der mangseg l at have 
SaMingen fuldstckndig bedcs til- 
fmde-- es detes Bestillingtk fnarest 
outist mpea Resteslqgei Meer ad- 
Met « sW 

Deu. Luth. PML housr. 


