
de til Toronto til MissionsmødeH 
Rei, jeg fkulde til Don-start Ja, for 
de tilhørte begge en lille Presbyterislx 
anermmighed, lwis Kirke de viste 
mig. Den ene var fra Skotland askl 
var Presk«yterianer, den anden var1 fra England og var oprindelig Con- 

gkegationalistJ men det var blot for-! 
di hcm ikke kendte noget bedre, mente ! 

Presbyterianeren. --— Jeg tænkte det( 
samme. —- Nu var de imidlertid Na- 
boer og Venner og tilhørte samme 
Menigbed, og faa fnlgtes de ogsaa ad 1 
til Toronto til Missionsmøde. Nu 
mente de selvfølgelig at naar de saa’ 
en Mand, som de antog, var Prcrlt,« 
saa sknlde ban til sannne Mede. Der1 
var virkelig oalaa flere baade Preis-( fler og Læafoll med Toget, som sknli 
de derop. Jeg talte lidt med et Port 

l af Prwfterne, fom fad Iige overfor. 
Det var et Hedningemissionsmøde, 
foranstaltet af Lasgnmndsbevasgellen« 
(Tl)e Laymens Mooement). Men at 

Meningen silke var den, at det ade- 
luklende var for Lceannend, men Ine- 

get niere, at det gjalt at faa Lasai 
folket lebende med. det knnde jea 
fkønne af et riaholdiat og dyatiqn 
Program, sont de vier tnia: tln paaj 
faa Undtaaeller nasr var det Prwlter, i 
smn var sat naa Programmet Men 
mon vi Lntlieranere nted nor rene 

Leere (4som er en Fordel oa en stor( 
Fordell ikle knnde bave qodt as at( 
lære af vore Nesonnerte Vrndtst 
hvorledesks man vcekker Jver oq Kraft- 

udfoldelle lwsfi Meninbedsfolkel, oa 
hvorledes man paa en praktilk oa ef- 
fektiv Maade lan aribe sat. Menias 
heben bestaat jo ikke blot af Verm 
der skal pleies oa opdraaesz, Inen til- 
lige af Medarbejdere, bvis Krwfter 
man haardt trwnqer til, am man 

skal komme frem Men lmad aaar 
der as den ortodokle -—-—-, er han nn 

ved at bline flkefonnerlP s— Vilt file- 
kcere Ven, jeg ønsker at vedblive at 
vcvre ortodok8, lbi del bemder i Or- 
dets bedste on eaentline Forftand at 
blive fast ned Anan Ord, da det for- 

fktryder man ilke Men del-for bebe-der 
fman jo ilke at Mone. Man lan vel 
blive bred, lwor man ikke bor, oa det 
vil med andre Ord lim- at blive sladt 
men man san Oasaa blive jun-ver 

hvor man ikle ber. oa saa bliver man 

i Grnnden dafaa flad am end fra denj 

i 
l 

anden Side. Det gcelder altid om at 
trceffe — ikke Meddelvejen, men —- 

bettelte Don hertil beheves Bis- 
dom, den Visdom, sont Guds Aand 
alver i Forbindelse med grundigt 
Kendskab til hans Ord. —- Men man 

kan valaa leere noget ved at gøre en 

Udflugt ndover den Grændse, som 
dannes af ens egne Vinduer. Hjems 
me i Dnnmark —- hvorom mere siden 
— sidder man i sin Statskirke, hvils 
ket kan vakre baade ondt og godt; og 
ber sidder man i sin forenede Kirke 
ogi sin danfke Kirke o.s.v., hvilket 
onlaa kan have baade gode og slette 
Konsekvenser. Her trænges, fom 
faat megen Visdom og.ikke kaade, 
letsindiqe Spring, men rolig og klar 
-Overvejelse; ved den er der altitd no- 

get at leere, noget at vinde. Jeg 
vandt i hvert Fald et Par Vcnner 

her, —— jeg maa tilbage til dem, — 

vel ikke for Livet her, thi det er nan- 

skeligt, at vi tnere fes under disfe 
Riemen Inen for det Liv, som strack- 
ker sig meaet lcrngere. Og lmordan 

gik det til ? Ganfke sicnpelt· Vi 
elskede scmnne Herre on sannne Sag, 
dort Hierte dannes af den sannne 
Rand, on-—der er saa mmet af dette 
samtne, samme, samme, on det for- 
klarer vel del tnesle. Men de var 

ille blot Kriflne, disse to, men de 
var lillige optyste, Hin-femme eisk- 
vaerdige Kriftne oa Met1nesker. Vi 
talte um Firistendommen og Mis- 
sion, oq de var vel kendte paa disse 
Onnnader; vi lalte om Konger oa 
Kein-m iscer deres egen og hans 
Dronnina, den danfke Prinsesse, om 

Lande og Fell-, on de vare aodt op- 
lyfte og snnde paa disse Ontraader. 
Da de Var dannede Men lworfra 
haode de. doa nlt dette; selv Engelsl- 
nmnden med den laadne Hack, der 
lmlut dcekkede Ørene Ja, jen bar 
jo ilslrnnden aiVet Svaret. Lad de 
moderne, flndbnndede Fritasnlere on 
Tisivlere preve, cnn de kan aive et 
hehre. lnsilfel de forevriat nol« ladet 
dass-e Der-til kein dereiI Gasftfrihed 
de lmnde niedlsmal en »Lnnch«, 
sont iea maalle dele nted dein. Nu 
sure-el, Vennetz lerrtelin Taf for 
:!I«-’edet. on paa Mensan l)jenune. 

Ved Zeksksliden passierede Di Nianam 
Falls on flandfede 5 Miuntter for 
at befragte dem. Men faa meaet er 
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skrevet om dette Naturens Vidunder, 
saa jeg Vil ikke her begynde derpaa. 
Men jeg ønskede jeg knnde tage en 

Tut med Sporvognen, der kørte 
rundt om det. Jeg saa den vel løbe 
der liede, men jeg maatte fortscette 
min Reise. Det blev nn snart 
merkt, og da det igen blev lyst nieste 
Morgen fette Vi langs Hudson Ri- 
ver, om lwis Dejliabed Washington 
Jrning bar strevet saa nieset Og 
dejligt inaa det være i Zonnnertiden 
at sejle op ad den; det knnde jeg se 
sidst i Mai-ts. 

Antonnnen til New York ser man 

Storstaden nied dens Mylder af 
tranle Mennesker. Staden er pcen 
at se til. den-J anskrabere er impo- 
nerende. on den indeholder mange 
andre Zeuærdiaheden —- i. Eks. et 

Musenm, lmor jeg iscer lagde Meerke 
til de kircnnenneissige Steletter af 
Fortidenss Tyreverdem -— og Fiskei 
ndslillinaen i den aainle Castle Gar- 
den, lnoor jea konii Land for ZU Aar 

siden· Men den aennner ogfaa niere 

Elendianed end nagen anden By i 
Te Foresnede Etater, tlJi et usw-holds- 
nnsksiia start Antnl af den Jnvans 
dre1«firi-nn, ioni Haar til dette »ftore 
frie Land« bliner der. Men Folgen 
Mitten at inanae bliver bundne af 
Fattiadonnnens oa andre Lcenker. 
Der er jo intet Land saa seit, uden 
der er Lasnter not, on de vcerste er 

dein. ni ielv fanden Jea kørte doa 
føisst ined den nnderiordiske til Brooks 
inn, twor jea betonte Past. TlJeodor 
Verk, en lin oa trofast Prasftebeoder 
lTet var iorresten lialn, der viste 
inia omkrinaL Jen· beiaa Meniglyes 
dens lnmaeline lille liirfe og fik et 
lille Jndlllik i Meniqlledens Arbei- 
de. Cn lille Laie i den ilore Orten- 
ioin liedder Amerika i Alniindelialied 
da Dunste i slinerita i Zierdelegslled 

Land det dejline Amerika ined 
sine nmnafoldiae Mit-fee en aandelia 
Orten da det ifitteliae danike Fall 
Telenlnnsrib raier dis? tin-re Ven! 
llar dn ainet Jefnsjs dit Werte, dit 
Lin, dit alt? »Sei-J it«ke, er dn Ir- 
tenlsoer i trinelia Forftand, oa del 
klllnlder af :lI·’enneit«er, vi olnnidesi af 
tier. i Tanlnalf da alle Veglny de er 

Jnddnaaere i den XII-ken, sont lied- 
der Werden, nie-! lnmri doa de innde 
Heini-e liar fnndet den Laie, iani 
liedder Nude Niae Nndts Rastj del 

faanile limnaelinnn rinder i den Ork, 
on den flallee inanae isnaa neliianede 

««c1iei-, lnsot man paa fin Mann i 
Werden kan inne tortere elle-: lienaere 
Lellold for at onsalnle .Tadlei· ag 
dritte af Watte-L Maatte vi tun ret 

klart iaa sie for Sauen-:- jande 
Etillina oa ivriat taae Hnand i Han- 
le nied L-1u-i«i·i—:ilinqen i Etedet for 
at lade Hin oa Braul, Zlnaalinlnsd 

Joa Stadder lebe oln ililandt ass. Saa- 
dant knnde nenns, ag link før mart- 
qore Laien til Orten inen. Ære va- 

l!·e wrlia Fastholden ved Pl«iln·ipper, 
nien aid Zniaalialnsden, Vulvlet og 

Lenden- foln altid ielaer nted iliat, 
laa paa thlanterensts Bund. Lad ost- 

bline as nort Aninar da vor Opnane 
lieoidsU Men Tat« for Bei-met, Bro- 
der Veek, set var tnia til Nlasdel 

Mete. 
W 

Nord Dakota Krebs 

aflyoldt Mode i Dagene 2-l. til 27. 

Juni llllltl i Zions Meniabed ved 
Norma, N. Dak. 

Medet aabnedes med Schrie-Ists- 
gndstienesle Torsdaa Formiddag. 
Past. Fred. Petersein Meeren prwdis 
kede. Derefter erklceredes Medet 
aabnet af Ilredsformanden Past. P- 
M. Pete«rsen, sont ogiaa paa Meinig- 
hedens og egne Veqne bød alle tilrejs 
sende velkommen. 

Oin Eftertniddagen indledede Pa- 
stor Greifen Kredsens Emne, l. Pet. 
l. 22. Bande Jndledningen aq den 

derpaa folgende Sanitale var baade 
opbyggelia oa last-erfa. Torsdaa Af- 
ten prcedikede et Par as Pecesterne 

Skønt det ikke er,vort reaelmasissiae 
delegerede Mede, havde vi dog en Del 
Forhandling iærlig angaaende Brot- 
son Højskole, og Formanden havde 
l den Anledning paa Forhaand udi 
stedt Anmodning til alle Menighei 
der om at tende Delegater. 

Folgende ftemmeberettigede Med- 
lemmer gav Mode. Delegater: P. 
Petertem Bombells; C. L. Christen- 
len, Flaxstom N. O. Nielst Zion; 
S. C. Pan-sen- Kenmare; Martin 
Peteelew Bethaniaz P-. P. Christen- 
leanerem J» P. Lotsen, Me. Ken- 

ziem Hans Nie-lieu- Sidney, Monds 
MPCMM pp AnderwsPeterfM 
Drinitatis Mah. ved Minute- 

Prcefter: P. M. Peterer, J· Gert- 
fen, J. Magnussen, Fr. Petersen, 
L. H. Kjøller, J. P. Nielfen og Niels 
Damfkov. 

Fredag optoges for det nieste til 
Forhaiidling — en livlig, god og 
frugtbringende Forhandling. Ved 
Paftor og Wes-. J. P. Nielsens Bott- 
rejse stod vi jo nu med en Skole uden 
Leererkrcefter og en Del Gceld. For 
det første beflnttede man at tage et 
Krafttag for at afvikle Gældeu, og 
dernoeft vilde man sorge for første 
Aars Vedkonnnende at redusere«1ld- 
gifterne saa meget som muligt. Be- 
slnttede derfor at holde Skole kun 
4 Manne-der oa oni Innlig faa Trinis 
tatis Menigheds Prrest til at over- 

tage Forftandcrpofien. Paftor og 
Mess. J. P. Nielsen lim« ajort et godt 
on solidt Arbeide for Skalen og det 
er med Som, vi fer dem forlade os. 
J Anledninq af deres Bortreife til- 
stemtesrs folgende: ,,Jdet vi udtaler 
vor Beklngelfe over at maatte give 
Afkald paa Paftor J. P. Nielsen og 
Huftr11, brinqu- vi herved vor dybt- 
følte Tak til dem for deres trofaste 
Alt-beide onstrd iblandt ok- liande pcia 
Vrorion Højskole, i siirfen oa paa 
Missionsmarkem k-- oq ønsker vi 
dein Herrean riqe Velsiqnelfe i deres 
frenitidige Gernng paa Missions- 
marken i Japan. 

Fredaq Aften Prwdiken. Lørdag 
Formiddag Menigbedens Emne: 
Hvorledes frommes Guds Rige 
iblandt os baade indadtil og udads 
til? indledet af underteanede Enniet 
vifte sig at vasre tidsssvarende on af 
almindelig Interesse, og vi haaber 
pan Frnater af dets Forljandling. 
Eøtidnaen var sont scedvanlig den 
flore HøjtidLsdaa Paftor J. P. Niels 
sen prwdikede ont Fonniddaaen, oa 
flere af Priester-ne on1«Eftennidda- 
gen, Ja der paa Grund af Plads- 
manael ogsaa lmldtes Mode nden 
for Riesen LWor Inanne der nød ai 
Qrdetsz Brod, ved jeg ikke; Inen neepi 
pe saa Inanae sotn ved Middaqslior 
det, lwor der bespiftes over 5()(). 

Zions Meniglied sergede fom sceds 
Uanlia godt for sine Gasster — oq vi 
sendet en Tal tilbnae for Opholdet 
i densI Midte 

Flere nneArbejdere kominer im 

ind ilslnndt oizö ber i Nord Dakota 
sen-ds. Taster Tllkaannizsien er jo 
allen-de konnt-en on Pnstor siildfig 
deute-I inart til Trinitatis, og Flats- 
fion NalDet nnm io ved Paftor Pe- 
terfens Vortrejse ogfaa se sig om ef- 
ter en andeu. Kunde de ny Ar- 
beidere bringe nogen aandelia Bel- 
signelse ined sin. da knnde vi saa godt 
trwnae til det. Vi Vil i lwert Tilfwl- 
de baabe det on lmder dem Entkom- 
men til nodt Samarbejde 

Niels Dainskov, 
Flredsens Sek. 

Nemah- Wis. 

Lille Noom Pistol-fein 12 Am« al» 
Eisn nf Mr. on !Us’r-3. Jst-um Peter- 
sm, or xmmst Oft-m til »Im-on offer 
m lang ou bunt-d Zimdom 

Mcn lmn nqr tunlmodiq midn- den 

lnnac Prmnslsu Hort-on lud lmm na- 
sna under bang Tmnascl se noqot nf 
Himlcns Hist-liqbtsd. cum kundc sc 
Jesus ou ORle san todt-Hat i lmns 
stille Znacknnnncr ou undrode siq mes 

act over, at lmnsri kaer fom passe-de 
bunt, ikkr ogskm kundc sc- dem,1mm- 
han pcgtc paa deuc. Ton fidstr Dag- 
ban leucht-, lmd lmn Jesus- saa inders 

lig om at time batn bjom —-· oq Je- 
sus kom skmrt cftor og tog lmm bjcm 
—- oa nu er lillcs Gemme bfcsmme hos 
Jesuin oq Esmlcne. 

Vor Sommerskolc er Im til Ende, 
on Student Anton Auch«fcn, vor 

Lwrct«, er reist imm. 
Skalen vms liest-at nf nodt 50 Ele- 

rwr oq nun-de to Mnnncdctr Ton 
Hutte-di- nnsd on sføn Fest i Byens 
Park Tirsduq d. 1(3. August Herren 
velfiqnc dct Arbcfdc, som qøres i 

Foriefkolcu trindt omkring i vort 
Samfund. 

Vorc mme bar bcayndt et speciclt 
Arbcjdc for at ver mcd at unt-erhol- 
de de nye Missionærer, som blev nd- 
scndt til Japan. 
De vil arbcjde for at faa mcre 

Oplysniua om Missionen i Almins 
delighed oq ofre for Japan-Missio- 
nen i Særdeligbcd· —- Vor Una- 
domsforening tckller nu ca. 60 Med- 
lemmer. — 

Mcmge og store Forbcdringcr og 

Forikønnelser bliver igen i Aar gjorH 
paa vor By, faa vi trenker. at den nu; 
med fine prægtige Omgivelfer snart 
kan kaldes Wisconsins Perle. Korr. 
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Bekendtqørcljct 

Et start Ungdomsmsde 
vil blive afholdt i Ebenezer Menigsj 
hed, Audubon, Ja., den 23—26.- 
Septemäer. 

Alle er hjertelig velkomne. 
Pan Mgh.s Vegne 

G. B. Christianien. 

Ktcdsmsdr. 

Nebraska Kreds afholder, am Gud 
vil, sit Aarsmøde i Blair fra den 24. 
til 28. Sept. 

Mødet begynder med Gudstjeneste 
i Kirkeu Fredag Aften den 2-4. Sept. 
Slutningsmødc smnme Sted Tirsi 
dag Asten den 28. Sept. 

Forslag der ønskes sorhandlcde 
ved Aarsmødct, maa, ifølgc en i Fjor 
vedtagen Vesmnmclse, indsendes til 

Styrelsen en Maaned før Mødet. 
Fcrhandlingsemner: 

Meniqhedens Einve: Hebr. 12, 15. 

,,Scr til at ikke nagen forsømtner 
Guds Nandes Tid:« 

Kredsens Enmm Ess. 4, 15. 16. 
Alle Krediens Prwster bedes om 

at komme til Mødct. 
Kredsens Menigheder anmodes 

indftcendiqt om at sende Delcgater til 
Kredscns Aarsmødc. 

Paa Nebraska Krebs-? Vegne: 
Lars Jenseit, 

Kredscns Set. 
. . I 

Blair danske ev.-lutl). Menighed 
indbyder paa det hjertcligste Venner 
til at komme og tage Del med os i 

den Fest, som vi haaber Herreni 
Kredsmødet vil bercdc os. 

Enhver som agtcr sig til Kredsmøs 
de anmodcs paa det instæudigste om 

i riqelig Tid at lade sig indtcsqnc bog- 
Proestew Vi haabex, der kommer 
mange og byder alle paa Forhaand 
vclkomne. 

Paa Mcnighcdens Beque, 
A. Th. Schultz, Prwst. 

Box 217, Blair, Nebr. 

Missionsmsde 

afholdes, om Gud vil, i St. Peters 
Menighed i Lukk, Wis. sra 27. til 
29. August fqrstkommenda Mødet 
begynder med Gudstjeneste i Kikken 
Fredag den 27.« August. Kl. 10 For- 
middag og sluttes Søndag Asten d. 
29. August. Møde Kl. 10 Formids 
dag og Kl. 21X2 Eftermiddag hver 
Dag. 

Flere tilrejsende Prcrster vil være 

til Stede og prædike Guds Ord. 

Venner sra ncvr og fjcru indbys 
des herved til at deltage i dissc MI- 
der. Tilrejsende bedes i god Tid 
melde deres Komme til en af under- 
tegnede. 
A. P. Brokmand, 

Mah.s Ferment-. 
P. S. Vis- 

Menighedenö Papst- 
Adwssu Lack, »Bis. Rt I. 

Kredömjdr. 

Wisconsin Krebs af Den formede 
danske Kirke afholdek —- vil Gud — 

sit Z. delegerede Kredsmøde i Jms 
murmelt Menigbed, Me, MO. Ei 

Dasene fes den S. til den s. Sep- 
tember. « 

Kredsmødet aabnes med Gudstjes 
neste i JmmanuelsKirken Torödag 
Aften Kl. 772. 

Kredsens Menigheder bedes om en- 

delig at sende Delegater og det er en 

Selvfølge, at alle Krediens Priester-, 
saa vidt muligt, giver Mode. Sau 
give Herren os i Naade et velsignet 
Kredsmødel 

Kredfens Emne: Den celdre Bro- 
der.« Luk. 15· 

Menighedens Emne: Menighedens 
Missionsarbejde. 

Paa Kredsens Vegne, 
N. J. Bin g. 

Krediens Sekretær. 

J Henhold til ovenstaaende indbys 
der Jmmanuels Menighed Venner af 
vort kirkelige Ilrbejde til at dele Guds 
Riges Godor med os i disse Dage. 
Alle, som agter sig til Mødet anma- 

des paa det indstæudigste om at mel- 
de sig til undertegncde inden Tots- 
daaen den 26de August. 

Kam og vcer paa det hjerteliqstr 
Velkommcnl 

Pan Menigbedens Vegue 

»K. f- Xdildsizi Præst· 
520 Lafayette Ave» Racine, Wis- 

Krrdsmødc. 

Jowa Kreds of den forenede dan- 
fkc Kirke afholder, om Gud vil, sit 
delegercde Krcdsmødc i Betbania d- 
ev.-lutb. Meniql)ed, Kimballton, Ja., 
i Dagenc fra l(). til 12. Sept. 

Kredsnmdct nabnes tned Gudstjes 
neste Fredag Formiddag den lo. 

Sept. Kl. 101X2. 
Krediens Mcnighcder bedes om ai 

icnde Delegatcr til Mødet, og ab 
Kredfcns Præster bedes ihukomme 
deres Pligt, at komme til Mødet. 

Krediens Emne: 

,,Vort Livs Saal-« Fillp. 1, 6. 

Mcnighedcns Emne: 

Hvorledes bevares Ungdommm id- 
Menigbedcn. 

Gud give os et vellignet Mode. 
Pan Kredit-us Begnc, 

H. Nie lf en, Mel-strme 
O . . 

J Henhold til· ovenitaaende, indbys 
der Bethania d. ev.-luth. Metiighes, 
Kimballton, Jowa, Venner af vors ; 
kirkelige Arbejde til Krcdsmøde. Til- 
rejiende bedes anmelde der-es Komm 
til undcrtegnede inden Z. Sept IM. 

Paa Menighedenö Beque, 
H. L. J e n s e n, Mgh·5 Pras. 

Adr. R. No. 4, Audubon, Iowa j 
N. B. Alle Tilrcjfcnde ira Øst os u« 

cht bedeö reife til Kimbnllton, os 
ch, fom konnncr fra Nord, bedes ts— 
ge til Audulwn. Nasvn i Dei-es Au- 
moldelfe hvilken Station de komm-« 
til. H. L. thnsöm .-«-'5?«.;»- — 

Mission-s- og ngdomsmsde «··« « 

afholdeö, om Gud vil, i St. Pauli 
Menighed Pottawattamie Co» Ja» i ; 
folgende Dage: den 27., 28..oq II. ; 
August. 

En hjektelig Jndbydelie til alle- 
Beløgende bedes melde des-es 

Komme til undertegnede lenest den 
24. August. 

De, lom kommer med Folget bit 
lobe Billet til Underwood, hvor is 
vtl blive afbentet pr. Bonn. 

Pan Meniqhedens M- 
c. Null-n- 
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