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gælder det ikke om at blive akkuratf 
fom Moder, men det klceder heller ik-« 
ke godt at blive altfor selvklog. Der 
kunde vel bedre undfkyldes, om den 
kære gamle skulde lide lidt as en sau- 
dan AlderdonIsspaghed. 

(Fortsættes.) 

Korreprsnncer 
Racitm Wis. l 

Lordag den 11. August. 
Usgens Begivcnbed inan for Kirkei 

livet her vnr den store Affkedsfest, sont I 
Jmmanuels Menighed afboldt for« 
Pastor og Mrs. J. J. Kildsig. Torsik 
dag Akten m. 8 var Kikkeus Kkyth 
fyldt til sidfte Plads af Menighedcns 
Medlemmer, der ved denne Lejliahed 
officielt ønskede at tilkendcgive Prac- 
stefolkene, hvilken Kærligl)ed, de nee- 

rede til dem, og hvor ftor en Populas 
ritet den hsjtagtede Kirkehyrde nsids 
thandt dem. Phstor H. J. Dann-ins 
indledede Aftenen paa en smnk Man-: de med at tolke, hvilke Følelser ders- 
rørtes bog de tilstedeværende Sande-. liq, dette var ingen Glædens Sam-. menkomst, det var Beutel-, fotn ber- 
stedei Kryptens festligt belyfte Sal- 
—- Smerten, der føltes ved Afskeden 
med en elfket. Og Pastor Dahlftrøm 
dvkktede ved, hvad Pastok Kikdsig ogs 
hans Hustru havds været for Wenig-· 
hedslivet, hvorledes deres Virke hav- 
de sat betydende Spor paa mangt et 
Omraade, og han viste hen til PaftorY 
Kildsig fom den dygtige Organisator,! 
han er. Men i ilke mindre Grad« 
Inaatte Prceftefolkeneg Sind verre- 
fyldt af Vemod over for Skilsmiss 
sen med den Menighed, de igennemY 
Aarene havde vier deres bedfte Krcefss 
ter og knyttet til sig med et gensidigtf 
KErlighedens Baand Tog maatte« 
man erindre Ordene i den Sohne derI 
derefter blev assnngem ,,.(derrens Ben- 
ner ingen Sinde mødes flal for sidJ 
fte Gang.« « 

Man samledes nu i flere Hold out-« 
Koffebordene, og der overrnktes Pete-: 
stefolkene et smnkt SIlvsKaffesSætä 
med Balke, hvorpaa Pastor Flildsigl 

i fynlig bevceget talte om Broderkærs 
ligheden og opfordrede alle til at blive« 
tro mod Jmmanuels Menighed ogi 
votfe fast i Troeng Styrke 

Menighedsmedlem Elsmark tolkede 
derefter de tilstedeværendes Følclser i 
Recitativet: 

Nu ftunder sna den Time til, 
Da vi fra vore Prceftefolk man Assked 

tage; 
Vi Tal dem derfor bringe vil, 
Thi om en berljg Tid vi Minder bar 

tilbage. 

! 
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Som Sjcelesprger var De god 
Jmod os, Pastor Kildsig, og de Sitte-- 

lens Strenge, 
« 

Som Ordets Klang flog skønt imod, 
De rettes med en Kraft, som vi vil 

mindes længr. 

( 

l 
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Og foltes Nødens barer Hnand, . 
Ovid Sygdom hærged’, ellcr Dødens 

Slygger ruged’, s 
Ja, da blev De en Trostens Aand, « 
Der mildned’ det, som sorgbetyngetl 

Hierte lnuged’. I 
l 

Og vi vil mindes eders Hiern, 
Der strakte mod osGæstfrihedens anb-· 

ne Arme; 
Ja, cders Hus vor et af dem, 
Der gav Etsemplet ved dets Kretligs 

hedens Parme. 

Der lyste Fruens milde Blit, 
De venneiæle Stuer gav hun deres 

Dogge- 
Oq de, lom Lejligheden fik 
Ilt væte Gast: saa idel huslig Lykke 

bygge. 

Man i det klare, kolde Nord 
De da det fordums gode Helbred at-- 

ter vindel 
Wen hvot i Fremtid De end bor, 
Hi derer Mkndet om en qod og edel 

Minde. 

tot do, Sto, for lide var 

Nod os i Gewinqu for Herren i det 
Stie. 

tot for den Kærllghed, J bar 
Til os —, med fsrst og sidst vor Siwss 

lefred for sie- 

Paa Stadt-g holder Paitor Kildsiql 
sin Kistedsprædikem oq Torsdag gam-I 
Rejlen til Kenmare, N. Dakota. « 

Korn 
— 

.-s’. l««.·»-I 
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Plainview, Nebr. 

Vi bar her ude iPlainview i den 

senere Tid haft flere store Festerd 
Den 15. August var saaledes Tagen 
sor Kand. teol. K. M· Hansens Or- 
dination Uagtet den trykkende Var- 
me var Birken iyldt til sidste Plads. 
Den bellige Handling blev udsørt af 
Zamsnndets Fortnand Paitor cis. B. 
Clirisstiansen ng Pastnr E. R. Ander- 

5en, Innan Nebr. Tet Var en stot- 
Wlasde for os hernde. saavel sont det 

oasaa er en Glasde for etlivert Gut-J 

Baru, naar Tallet af Guds Tjeners 
state for-ges. »Dosten er stor, nie-n 

Arbejderne ere faa«. Vi glceder os 

ogsaa over, at vi nn atter lsar saaet 
en Præst iblandt os, der kan, som 
ogsaa Pastor G. V. Cliristiansen udi 
talte sig, uddele Landet og Landets 

Immer-· 
Om Eftermiddagen blev Pastor K. 

M. Hausen indsat i sit Einbede af 
Pastor G. V. Cliriitiansen som Prcest 
for Vethania danske ev.-lnth. Menig- 
bed, Plainview, Nebr. Vi baaber, at 
lian Inaa staa her i manae Aar som 
en tro Sjcelel)yrde, der vil lede Faa- 
rene paa de gode ersgange og fa- 
re dem hfemad og opad mod Faders 
buset 

Jblandt dem, der med Lcengsel 
havde imødeset Dagen for K. M. 
Hansens Ordination, var en storKoni 
firmandklasse. 

Den 22. August var her saa Kon- 
firmation Den lange Konfirmationös 
sorberedelse havde dog ikke gjort dem 
kede af hinanden; den bar maaske 
snarere gjort sit til at knytte dem 
nærmere sammen. Et dejligt Syn var 

det at se de 19 unge Haand i Haand 
sølge deres Præst sra Præsteboligen 
til Kirken og saa opad Kirkegulvet. 
Der var ligesom noget, der sagde til 
mig: »De er paa Vejen«. Det er 

ogsaa sandt; Vejen gaar gennem 
Sind-Z Menighed paa Jord hjemad til 
Himmelens skønne Land. — Pastor 
K. M. Hausen talte ud fra Dagens 
Evangelium (Luk. 7, 36-—50). Der 
blev scerlig lagt Vægt paa disse Ord: 
»Simon! jeg liar noget at sige dig«, 
saavel sont der ogsaa blev talt mangt 
et Ord baade til Forceldre og til Me- 

nigheden otn deres Forhold over for 
disse unge: »Ve ederl om J sorarger 
en as disse mine mindste«. Der var, 
som allerede sagt, ikke mindre end 
nitten, som den Tag aflagde den gode 
Bekendelse, hvoras de otte blev døbt 
samme Dag. O, gid vi maa saa Nan- 
de til at beholde dem alle 19 iblandt 
os. Det er ogsaa det, vi længes ester 
her ude, at flere og flere vil slutte 
sig til Menigheden, Mennesker, som 
med Mund og Hierte vil bekende 
Kristus. Ja, vi haaber, at Guds Ri- 
ges Sag vil saa Fremgang, at endnu 
flere baade unge og gamle maa gaa 
gennem Daabens Bande ind til Guds 
Berns herlige Frihed Dejligt var det 
at se de unge, som as egen fri Villie 
havde forlangt Dauben, tillige med 
de andre elleve aflægge Lastet om at 

tjene Gud alle deres Livs Dage. 
Gud give, deres Lefte ej maa blive 
brudtt 

Sendag den 5. September havde 
vi saa atter Fest; men denne Gang 
var det for Børnene i Ssiidagsskos 
len· Den megen Negn i Dagene for- 
ud varslede ikke godt Vejr. Trods 
alt oprandt den ö. September med 
straalende Solskin, saa Feststemnin- 
gen var paa sit højeste Dog, Solen 
svandt bott, og Styerne truede med 
at udgyde sit vaade Jndhold ned over 

os: men Feststemningen — den var 

der nn en Gang og blev der hele Da- 
gen igennem. Allerede Kl. 10 kun- 
de man se Vogne med sestklcedte Men- 
nesker køre ad Skoven til. Dagen i 
Forvejen var Søndagsskolelærerne 
paa Pladsen for at anrette de mid- 
vendige Siddepladser. Kl. 11. blev 
Siddepladserne taget i Besiddelse, og 
vi fandt snart ud, at der var alt sor 
faa. Der var ogsaa fremmede sra vo- 

re to Nahmenigheder, Bazile og 
Lamel, ja og inde sra Byen Plain- 
view og fra Pieree Co. var der tkke 
kommen saa faa for at overvtere vor 

Fest. 
Otn Formtddagen blev der holdt 

Gudstjenestr. hvor Pastor Hausen 
talte nd fra Dagent Evangelium, 
(Matt., 20, 20——28). Umiddelbart es- 
tet Gudstjenesten var der Fallesspiss 
ning; det grinne Gras maatte endnu 
en Gang i Ocar tjene til Bord for bete 
Forsamlingen. Eiter Mtddagen var 

der et Par Timers Heil, —- det vtl 
sige sor« bvem der vilde. De unge og 
Ismene var snatt paa Benene og 
Leimsspldsauasdeptttsikk 

faa, som fagde: ,,Detto Vejr er meget 
bedre, end naar det er saa frygtelig 
varmt.« Vi fic faa Veiret, ligesom vi 
ønfkede det, og derfor siger vi- Gud 
Tok. Hen pao Efterniiddaqen be-« 
gyndte den egentlige Fest Kl. 272 
blev hele Søndcigsfkolen med dens 
Læreke stillet op to on to, med Mus- 

sik og Banner iSPidsen. Underz 
Marclnsn on til Festpladsen blev vor 

Natiotmlsang: »Kristi Stridsniænd, 
fei· J Mcerket Vaje bøjt i Sky, sunget« 
oa spillet. Dct er jo noqet nyt bei-« 
nde paa disse Entse, san Bornene gloes 
dede sia over at ljøre det klingende- 
Spil. Derefter var der et fort Pro- 
lgmnh selvfølgelig hovde Vmiene i 
Sondagsikolen liver sit Stykla sont 
de lmvde leert udennd. Det var rarts 
at høre de smna fremsiqe noget oin 

den Herre Jesus. Mr. F. Rasmnss 
sen var til Stede og sang en Solo for 
os, hoorefter Stud. J. P; Magiinsi« 
sen talte til Bornene nd fra Sal» 

:«Herren er min Hyide,n1ig slnl Inetet fattes. « Til Slut talede Pastor 
Hausen lidt om det nye Banner eller 
rettere dets Motto: »Herren er vort· 
Skjotd««.Ti11igesang wkt Saugkoks 
flere kvikke og livlige Sange, der for- øgede Feststemningen betydeligt Efsg 
ter Programmet blev der givet en 
lille Forfrifkning tilliqemed en Del 
anas til Bornene Da Festen var 

:forbi, var det gode Vejr ogsaa 
korbi. Folk fik travlt med at 
komme af Sted, og fnart kørte 

sdet ene Læs af glade og fornøjede 
»Mennefker bort efter det andet. Vi 
boober at de alle kørte Hjem med den 
»Bished i Hiertet, at her i den danske 
iSøndagssnole »Bethania« er godt at« 
vcere. Gnd give, vi maa faa Naade 
til at samle endnn flere af de dankal 
Born hernde, saa de maa lære at sige 
af Hierm- ,,Herren er mit Skjold.« 

Et Menighedsmedlem 

s 

Fra Raciuc, Wis. 

Da »Sei-Was « Mcddelclsek synos 
Hat blive læfte, griber han atter Pen-» 
Inen udi Haand for at aflxjcelpe det 

Ilaane følti Eatm af noget fra Nati- 
jne indtilD aqs Dato vor sure- 
lnede Kitkes its-site oa mest betyds 
ninasfnlde Kirkeby —- ja, det tror vi 

Ida selv. Sau bar vi haft vort Kredss 

Inn-de oa et vclsianet Kredsmøde var 

Idet. Menigbcdcrnei Kredsen havde 
Isendt slere Delegater end til noget 

Iandet Kredsmøde i Wis — ret san!l 
vore Krebs-minder skal ikke voere Prce-» 
stemøder eller starre MissionsL 
made-n men virkelige delegerede Aarss 
nieder for Kredsen. Oasaa Kredssens 
Priester var fkyldiaft fremmødt ined 
Undtagelse af to, der sikkert nok var 

lovlig undfkyldt for ikke at komme-» 
da man ikke hørte noget fra dem I Sondag den 12 S.ept holderPræsI sterne N. P Lang, Kenoiha, oa J. 
J. Kildsig, «zmnian11elskirkeii, Racis 

»m- deres Afskedspmsdikener. » 

I En gaar mod Nord og en mod Vcst 
IOa hvorfor det, det ved de beftt 

Ja, nu maa Scriba vidst holde op 
nied at aøre Vers 

Disse Par Linier, der uden Tvivl 
røber et Diqtertalent af Rang, kan 

Isynges paa Melodien: To Drosler 

Ifad paa Vogekvift · 

» Post H. J Dablstrøm er iaen paa 
IFasrde fom vor Krcds' Missions·« 
»pkkkst. Trods sinc 74 skat hmk betjcch 
Meniabeden i Oregon, Wiss-. to Gan-( 
qe oni Maaneden fra November at 

want-. Menigbeden i Oregon alcedcrz 
sia til den aamle Præfts Komme vg« 
den gamle Vroder er sikkcrt ogsaa« 

"glad ved at betjene en af vore Me- 
nigheder, der trods lokale Besværligs 
heder holder fast ved vor forenedeI Kier I 

» 
Vor Kirket vore Menigbeder, aa,i 

hvor faar man fom Kristen og Dunst I 
de to kær. En Pjalt og Skælm vcesl 

re den, der ikke elsket den Menighed, 
i hvilken han staat fom Medlem, ved 
hvis Gudgtjenestet han hat-er Or- 
det om Naade og Fort-Entna, ved 
hvis Alter han knæler, og inden for 
hviö Mute han nyder Guds Rigeö 
»Goder, og snæverhjertet Filifter være 
den, hvis Gerte ikke udvtder fis tilI 
de andre Siedet-, Byet ogEgne i vort 
Land, hvor vort eqet Falk samle5» 
paa Fædrmed Bis oa Skik med o- 
om den lyglevende Gerte oa Frelser,I 
»Min- Jesus i Ord og Sakrament! 
En Kristen maa have sin MenighedI 
og stn Kirke tnderlig kær ellers er 
Ider noget trekantet galt ved han« 
Kristendom —- Men Iom Dunst? Vi 
er ikke stolte af, at vt er Dansth men: 
vi bar Lov til at veete glade ved det« 
og vt stal me glade ved det, bvor 

I 

I 
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vi saa siden fcerdes i Verden,"eller5 
lniver vi nogle aandeligt forkomne 
Etakler. der intet Steds linr Nod on 
Bund. Oa vort Zprogl Paa det leid 

finste Gang inin Moders Stennne 
til niin BamesiaeL ved det sik nnt 

Oferte sit førfte Jndtrnk — oa give 
Wind i Naade, at det sidste Jndti«nk,« 
inin Sjcel skal Inodtnge, inden den Isi- 
sesZ fra Jordlinets Baand, maa bli- 
ne bamet til den paa Modersnxaaleth 
Vinge s-- on se, det Sproa lyder i 
tun-e illienigliedeip i vor Falles-Firle- 
oa derfor hat vi von Meniahed, vor 

Kirle kcerl Det er den dansfe Menigi 
hed i Amerika, der staar Vogt over 

alt det bedste, vi har faaet sont et Folk 
i Arn on Eie. Der er Sammenrots 
ninaer og Sammonslutninner af dan- 
ske Mir-nd oa Kvinder iblandt os. De- 
res Foreninasformaal lyder nodt nok 
eller rettere ser godt nd paa Papiret 
-— nien Birkeligliedeih lwnd den? Der 
knnde aøres noaet af snnde an gode 
Foreninaer iblandt osZ til dort Folks 
Løftelse, nien Sandheden er, at lwad 
man meft løfter i vvre danske Fore- 
ninget, det er Venene, og hvad man 

meft tager Sigte paa er Ganen og 
Mavenl 

Gnd fri os fra den Danskhed, der ta- 

ger fig kun af at æde, drikke og veere 

nlad — og med Glceden er det vist 
not saa sont faa —, og Gud give os 
et frodigt dansk Folkeliv her ovre, et 
Liv, der tager Sigte paa Hoved og 
Hiertel Se, det prøver nu Kirlen 
alligevel paa at skabe iblandt os trods« 
al dens Skrøbelighed og Mangler. 
Vil du leve fom det Menneske, du 
blev fra Gnds Haand, saa lev dit 
Liv i Guds Kirke og helft i dine Fas- 
dres Kirke, der opdrqges du til Bor- 
gekskabet i Guds Rige, men ogfaa 
allerbedft til Borger i det store, stol- 
te frie Land, du tør kalde dit Hjems 
land. Den danske Menighed her ovre 

er det bedfte i vort Folk, alt det an- 

det udenfor ftaar enten i Ligegyldigs 
hedens, Kriftusfjendskabets eller Jn- 
tethedens Tegn for ikke at tale om 

Grinets og Abekatteriets. Med det 

fidste forstaar jeg, at danske (?) 
Mænd og Kvinder myrder Folkeejen- 
dommeligheden i fig og kveeler Spro- 
get paa deres Læber for at blive no- 

aet, de alligevel aldrig kan blive. 
Saadanne Folk minder om et Sält, 
,,Scriba« en Gang saa. Det havdei 
sin Tid været Singterskilt og haft 
det meft livagtige Tyrehoved paa sin 
Flade som nagen Sinde har siddet 
paa en Tyrekrop. Men faa fik Slags 
terfkiltet Storhedsvanvid ligesom 
Soldaten, der bildte sig ind at viere 

Underkokporal — det vilde være Ba- 
gerskilt og saa blev det Vagerskilt 
med en Kringle paa. Saa hang da 
det gamle Slagterskilt og gottede sig 
over, at det var blevet Bagerfkilt og 
det knirkede i det, naar Vinden — og 
det havde meget med Binden at be- 
ftille —- tog i det, og det ligesom 
knækkede idet: Jo, jo jeg er noget, 
jeg hat fulgt med Tiden og med Vin- 
den, ser J ikke, hvor den svinger mig, 
Jeg er Bagerskiltl Men ak! saa kom 
Negnen og Sneen og Haglene, oa de 
piskede ibroderlig Forenina alle tre 
paa det arme Vanerskilt, oa Malins 
gen aik af, oa Kringlen fotsvandt — 

on i dens Sted koin Tyrehovedet saa 
livagtigt frem igen, og da ,«,"Scriba« 
sidst saa det, hang det og gav sig nd 
for Bagerskilt nted sit fornøjelige Ty- 
rehoved paa. Aa, hvor det ligner 
mange iblandt vort Folkl Men nok 
bekom. 

—sen opfordrer os med de latinske, 
geteer og niesopotamifke Navne til at 
ikrive om Tidens brændende Spørgss 
maal. Det er kedeligt, at —sen finder 
vore lmaa Udgydelfet i ,,Danskeren« 
intetiigende eller da i det mindfte 
uinteresfante for nu at bruge et kan- 
dervælsk Ord. Naa det gjorde nu ikke 
,,Seriba« gram iHu. —er mener 

det godt, det forftaar vi kogmopolitas 
nere not, han vil have »Danfkeren« 
til et godt Blad, og her er vi entge. 
Kun fynes jeg, at —len stulde gsre 
lidt mere end staa paa Vejen iom en 

Viierften. Skriv selv kære —Ien, 
striv om de brændende Spsrgsmaal 
i Tideni »Sei-tha« er ikke nogen Pen- 
nefsret, men han er lidt af et Begejs 
stringsmenneste Bed at se et beken- 
dende spie-almost godt behandlet, 
kunde han mattng gribeö af Lyften 
til at behandle et endet og saa kun- 
de der maalke komme noget ud af det.’ 
Jeq hat dog en Gang fsr haft Held! 
med mig i et brændmde Spurgemaal 
Det var nemliq saa merkt om Aste-» 
nen uden for »Scribas« Dir. Nani-l 
Folk kom for at bei-ge hom, havde 
deostriværtvedatfinde Osten, men 

M 

vcerre gik det, naar de skulde ud as 
den igen. Da var det ikke Døren men 

Trappen, dct var galt med, saa greb 
»Scriba« Pennen og behandlede et 

brændende Spsrgsmaal for Byens 
høje Raad og Borgmefter. Nu hcens 
ger det dejligste elektriske Lys og spin- 
.ger uden for ,,Scriba5« Dør og for- 
kyndcr om »Scribas« Dygtighed til 
at behandlc praktisksbrændende 
Epørgsmaal Ja, den »Scriba" kun- 
dc være blevet til unget, hvis han 
havde været fsdt paa en anan Tid, 
mcn snkkc maa «,Scriba« med den 

gamle Neger Im: Det er jkke de 

rigtige Tider, vi lever i, alt er for- 
kert.»Se pna vore Stormænd, hvor 
findes de? Tidcn, Tiden er imod 

ftore Mænd. Georgc Washington er 

D-d, Linkotn ek bät-, Gradstoue - 
verk, og selv filer jeg ikke riW 
godt! 

Scribcr. 

Det er ak stot· Vigtighetl 
for Hilletkøbere. Iom agtor at send-c of- 
tpr Damme-. Slægt euer Yes-mer og on- 
sker at faa dem denn-eh jsmlen Ektots 
icarsstormosne begyndoh at Je kobgt 
Billexter snarest mtrligt«-. Kam jEIu, 
at BciumäinaviawAmorjcan Linien- 
skihfe gaar direkte-. og at cle- gisr lcejssp 
pas 935 l)agt«, at- de fomk ntiuukkeucls 
skanuinavjkkks lsassagoretx at Passagos 
roms kam- g0(1. kruktjg skxuulinavjsk 
I(-sst. at Zdie Klasse hat private KI- 
hyt.ter, At Furtojekb er kursywt mal 
triiadlos "1’ele«grak sinnt HlJe andre 
much-me Optik-Jeder og 1··«rl)u11"iuget 
til Bekonlring ist« Passagerksrnes sjkkobs 
hed ug lzekvemmeligheti. 

Um Kol) at Billeuer beut-S man hou- 
vendtk sig til Scimdi1mriitn--AInc-rchu 
Linie-us uærmeste Agent euer til 
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