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IesV-sen Stulde del ikke hie-spe, bedes 
Ums heuvende sig til ,,Taalleten«s 
Kontor- 

qur Læsetne henvenbek sig til Folk, der 
MretiBlavemmen tot at ksbe hos dem 
sie-for at lau cplysning om det avettende, 
W De altid otntale, at Te lau Antrile 
sendet i dette Mad. Tot vil von til gen- 
Isls Nym. 

Et Professorat i standinoviske 
Sprog og Litteratur er iflg. »The 
Ymmg Lntherans Companion« ble- 
ven oprettet ved Washington Stett-s- 
universitet i Seattle, og Prof. Da- 
vid Nyvall er valgt til at fylde 
Pladsen. Han skal ovettage sin nye 
Bestilling den 1. Aug. 1910. 

Gave til Augustana Synode. Mr. 
John Olson dsde i 1893. Hans Ejens 
dom var testamentetet til Augustana 
Synode efter hans Kones DIE-. Hun 
er nu nylig -død, og Ejendommm 
der værdsættes til 85,800, vil nu 

blive delt imellem Børnehjemmet i 

MariadahL Kansas, Kansas-Konse- 
rencens Jndremission og Augustcma 
Symdens Mission i Kinn. 

Fta Saskatchewan River Mem- 
had, Canada, der tilhører den for- 
enede nor. luch Kiste, berettes, at 

dens Kvindeforening nylig hat haft 
sit aatlige Udsalg, ved hvilket For- 
tjenesten belsb sig til 8237. At 
windeforeningens Salg fik et san 
heldigt Udfald skyldes særlig dens 

Forstawderinde, der hat ofret me- 

gen Tid og meget Arbejde sor For- 
eningens Bel. 

»The Nebraska Jssue« siger: »Fo: 
Nebraskas Vedkommende mener Anti- 
Salooni Sigan at sortscette sit At- 
bejde, indtil Prohibition ikke alene 
bliver indskreven i Statens Kon- 
stitutionem smen iwdtil baade Sta- 
tens og Countiernes Embedsmænd 
bliver fast bestemte paa at sætte Lo- 
ven i Kraft. Dette vil itle ske i eet 
ellet to Aar, men at Maalet skal 
naaes sur eller senere, det er det 
ufravigelige Maul for Ksrkernes og 
Statens sorenede Bestræbelser. 

Mrö. Sophia Braun, der nylig 
et dsd i Dem-en Colo» havde i sit 
Testamente betænkt sin Præst, Rev- 
R B. Pan-y, med 81,000, som 
Walde bruges efter hans Stsn til 
hans Sinners Uddannelse. Hun 
ch s2,300 til St. Pauls Wenig-heb- 
spm hwi var Medlem af, og III-wo 
til Tabitha lntherste Btmehjem i 

.Mlu,Nel-sk. Detmesteesbeus 
UEjendtmh der verdsættei til 
M,000, er givet i velgsrensde Øjes IT

 

L 

Chicago theol. Seminar 85,000; 
New York Ministerium 810,000. 

———««———««-— l 
Kardinal Satolli, Romerkirkens 

første apostoliske Udiending til Ame- 
rika, et dsd den lö. Jan. Han kom 
til Amerika i 1889. Han var Pa- 
vens jpecielle Repræsentam i dette 
Land, og med sine state Eimer tjente 
han denne trolig og arbejdede ihærs 

«digt for at lægge Amerika under 
lden romerske Stol. Han naaede 

dog ika Moden og den romerske 
Kirke vil aldrig naa det- 

Ten auglikanske Kirke skal iflg·3 
»The Luth.« nylig have forsøgt at; 
gøre indledende Skkidt til en Al-» 
liance med den luthekike Kirke i de« 
skandinaviske Landen Æriebiskoppenl 
af Canterbury iendte iire engelikel 
Biskopper til Upiialc1, Soerrig, for at; 
konferere med Bifkoppen der. Bi- 

likoppen of Salisbury mente ikke,l 
det fkulde være vanikeligt at iaa en; 
faadan Alliance i Stand da denT 
engelske Kikkes 39 Artikler er grun-; 
det paa den Augsburgike KonfessionJ 
Men Biskoppen ai London, der erI 
Ritualist, tog det ikke saa nøje med 
Bekewdelien, dersom blot de ivenskc 
Biskopper kunde bevise sderes uafi 
brudte apostoliske Succession. Denne 
Henstilling syntes den svenske Akk- 
kebiskop ikke om. og de fire engelske 
Vifkoppek maatte reife med ufors 
rettet Sag. 

»Den danfle Kitte« og 
»Da-ist Brodetfamfund.« 
J Kirkclig Zaiiiiei« ai O·-. Febr. 

bereitet Post N. P Huld of »Den 
dmiske cijrke« om Jndvielicn of Nu- · 
thanaelg Menigheds Forsomlingshus 
i Dagmarloloniei.. Montana og i; 
deime Zorbindeliil nimmer limi oml 
et Andragende im Tanit Mode-is 

samfund om at faa Sov- til at lioldcsl 
Moder i Menigliedens Forimnlingssi 
has. Past. lToald itriver: »Der loms 
et Andragendc frem, Tom im bleo 

helt forbaviet overm endnu mere for 
fordaviet bleo jeg over Den keiilige J-« 
mødekommenhed, der blev Vist fra fle- 
re of voreMenjghedsinedleminer. iin 
ikke er Medlemmer ai »Tnnit Bro- 

deriamfund«. Tet Var neinlig et Illi- 

quende fra Dunst Broderianii 
fund« om at iao Lov at holde zor- 
retningsnmder i Mmixibeldens For- 
iamliiiaslius oq inteløtune Milde-T 
buZlIL Tet t,ed fig rigtimiof, .1: dist. 
tun blev fonsløbigtz men Grundlin- 

ninqem »Gott Gmm er iimetk Mangi« 
gcrldcr ifke ior iiii;1. Oxi ji«-J Hatte um 
saa bestemt imvd dem :«liidi«agcndis. 
saa det qælder iiiiii Etilling ioxn 

Præst her i Monikilicdeik deriin den 

bevilger dette Ilnsqucnch Mathi- 
nok blev det Tau overlndt til Mcs 

niqbedens Styrelie at aigøm himd 

Hufet mantste drum-CI til: men im 
wivler ikle paa, at det vor blcven 
til Broderfamfundet at holde Mødcsr 
i, deriom jeg ikke havdc iat mig be- 

fiemt imod. — Da im ftcmr »Im- 
dcm omtrent ene her i denne Zim- 
saa vil jeg syst-ge vort Ziiiifundss 
Præster —- og særlig de ældre ——s— 

»Stil«-Liedes vilde J have stillet irr 
i mit Sted? Vilde J have titst stille 

og roliq set paa, at Meniaheden 
overlod sit Gudshus til en hemmelig 
Forening at holde Møder i?« Tot 
var mig et Samvittighestpømss 
maal, og derfor beder jeg for Alvor 
om Svar paa mit Spørgsmanl lier 
i ,,Kirkelig Samler«. 

»Kl. Samler«5 Redaktsr Post. Z 
D. Rodholm betrunken »Jeg liar 
fsr nægtet enkelte at optage thds 
lceg om de bemmelige Forum-gen 
Jeg vil ikke paatage mig Anlvaret 
for en saadan Forhcmdling hverten 
over for ,,Kirkelig Samler"s Holdere 
eller overfor Samfundet i sin Hel- 
hed. Naar jea nu ved at optage 
Pastor Halds Spsrggmaal alligevel 
paatager mig Anfmret san fket det 
bm fort-i leg eher Mændigho 
des-ne ille IRS jeq M W 
M oq old-les Mc W fes hellste 
vil two-nah den Sag at am im 

ad fpt et W Iqr fide-IX 

Qrst Milbs Forellqu 
Dm Ipmte— law Dankt-Inwi- 

W MM her W for Prof 
W M MWH 

for anmode Landsmcend i Kolo 
nier. bvor Boggilsds Foredrag mont- 

te have Interesse om at henvende 
sig til den derom saa snart sorn mu 

ligt. Deus Adresse er: 

Committee sor Boggild Lectures, 
3050 W. North Ave» Chirong Jll. 

Pros. Bjsgilds Serie tæller, som 
ollerede nredsdelt, jkke mindre en 14 

forskellige Foredrag, ornhandkende 
saadanne Emnen Køernes Fasdting 
og Malkningx Mælkens Behand- 
ling: Eentrisugering: Syrning: 
Smørrets Ælvning: Pakning on 

Forsendelse: Hygiejnens Kran. 
Tesnden er Professoren rede til 

at oirke som Konsulent, opbolde fig- 
om n-dvendigt, slere Dane paa de 
enkelte Plcrdser sor ved person-lik; 
Samtale at kunne give praktiske 
Rand og Vejledning. 

Onmærksomheden herrledes paa, 
at disse Foredrag jo vil have sam- 
me Interesse sor alle Skandinxwen 
og vore Landsmænd vil dersor sit- 
kert med Held kunne sage Samar- 
bejde med norsks og svensksamerii 
kansle Farrnere 

Forevrigt taler Professoren En- 
gelsk, thlket moaske kunde tjene til 
paa sine Siedet at vække en vsdere 
Interesse orn bans Fort-dran Om 
mulint vil fsan dersor ogsaa holde 
Fort-dran oaa forskellige as Bestens 
og Nordvestens Landbrugsskoler og 
Universiteter. 

Tesuden vil Professoren holde po- 
pulære Foredrag over beslægtede 
Emner of alrnen Interesse 

Meningen med denne Tur er ikke 
at tjene Penge Tet skal vrere Sel- 
skobets Bestræbelse at delagtigegsre 
saa mange sorn muligt, selo de aller- 
rnindste Farmerkolonier, i Professor 
Begnilds Besse- selv orn det skulde 
betyde direkte Tab. Det er Selskos 
bet magtpaalsggende at mosn vil sor- 
staa dene. 

Nntnrligvss venter Selskabet, at 
de sorskellige lcsolonier oil kunne be- 
stride de med Leje as Lokale og on- 

dre lokcrle quister sorbundne Om- 
kostnsnger samt Hotelophold, hvor 
Professoren ikke skubde kunne op- 
bolde sig i gcestfri Landsmænds 
Hiern. (Tet bemærkes i denne For- 
bindelse, at Pros. ledsages paa denne 

sTuk as siu HuftkuJ Endvideke ers smindre nominelt, Vederlog for desl 
med den lokale Jernbaneresse for-« 
bundne Udgister. Dog pointerer Sel-; 
skabet, at bvor man paa mindre 
Prade ikke skurde se sig i Stank-J 
til at udrede dette, vil Selskabetj Arge sor, at man alligevel saar Pro-. 

Hsessor Bsggild ack here. I 
i Bøggild bar som den danske Re- 
sqerings Neprassentant deltaget i dal- 
frineKonnt-essen on sorn Videnskabss 
Imand bar han vundet Ry Ver-den« 
over. Siden 1886, altsaa ncesten ii 
enMenneskealder, hat hon vætet knytif 
tet til dansiMeferidrisL Han hat vir- 

ret en Banebryder. Saaledes skyls 
des so den Dunste AndelsmejerisBes 
vregelse somemmelig bang Initiativ. 
Pros. nggild er Professor ved den! 
kgL Veterinærs og Londbohesskolr. 

i 

; 
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szlvbryllup i Sidney, MichÄ 
! 

Zjdney er lang-Um nagen Ver-l 
dens Storby. Men det var et Ttortz 
Eslobryllim vi bavde der. SøndnqenY 

jden 30. Jan. Tet var ncefte Tagl 
;-25 Aar. siden Mr· og Mrs Hans’ 
sPetersen blev Mond og Hustm 
Esaus Petersm Sfællcender as Fad- 
feL og Sen driver en omfnttende 

;Ksbmandsforretning General store) 
«i Staden Zidncy. Mrs. Petersen er 

Ibarnefsdt paa den store Li, der ligs 
Iger og skvulver ude i Kattegat mel- 
lem Jyllcmd og Sjælland. Ja, det 

,kcm ikke nægtes, det er brave Mcknd 
«og Minder-, Sams- hat sendt til 
Amerika Her omkring Sidney er 

Her for Resten en hel lille Koloni 
.af dem. Wange as dem er of een 

IFamilie, nemlig Lomb. Gamle 

ZLmnb og custru —- det ellers iste 
er gamle, kun 66 Aar, bot nær 

!Sidmy, de er Familie-is Stamme- 
fader og Moder-. Urs. Hans Pe- 
terfem Sjcvbmdem er, faa vidt ieg 
ded, celdste Dotter af gamle Muan 
J Jndbydellen til Silvbtyllupet 
var næppe nagen Seins-er for-bi- 
gaaet d. v. i. i Mich. Og er det 
We ogfaa fmukt og godt, at det 
san fes, at Falk holder jammern 
M Last og kraft smed due-andre 
ist dem Wlievis men Maa- 
M END »Es ttkath Spsrgsd 
MS W du- »in-kursiqu er sei 

gadt og finqu at Falk staat sam- 
tnen, bare det er det gede, der bin- 
der dem samtnen« 

Hans Petersen og Huftru til- 
bører Jminannels d. lutb· Mah. i 
Sidney. Men da Menigbedens Kir- 
ke ikfe ncer kunde tunnne de ca· 

IUU Gæsteiy der var forfmnlct, 
lwldtes Selvbryllnppet paa Danfk 
Broderiamiujids Sal. Festen be- 

gyndte med, at Splvbryllupswrs 
retss SInnedattser blev d-bt. Sslvs 
bkuden, Barnets Bedstemoder, holdt 
Barnet over Diaaben, medens Silv- 
brudaommen, Barnets Bedftefader, 
oq detes nnge Oldefader, gainle 
Lainb, stod Fadderr. 

Eiter Daabsbandlingen, omtrent 
Kl. 12, begyndte man at fernere 
Festmaaltidet Jeg ved ikke, noak 

man sluttede derived, Kl. 4 var 

man ikke icerdig. Der blev sagt, at 

Wes-. Peter-sen havde selv bei-met 
og tilberedt Middagsmad til de 300 

Gresten Jeg skulde ellers inne-Es, at 
det var uoverkommeligt selv for en 

meget travl Kvinde Men det er 

vist næften nberegneligt, hvad iaas 
danne meget virksomme Kvinder 
knn faa udrettet. Til en saadan 
Fest var Paitor Kjær fra Trufant 
naturligvis indbndt og kam selvi 
felgelia ogsaa og holdt Festtalen 
non Danik nd fra Salomons Ordi. 
20, 12 oni »det herende Øre og det 
ieende Øje«. Da der iblandt Ger- 

fterne var en Del Amerikanere, taite 
Meniahedens Verein W. C. Niet- 
5en pqa Engelik om den »virkelige 
og fande Lykke«. Ja, Moden var 

god, jea mener ogfaa den aan.de- 

lige Mad, men den blev jo ferneret 
i »Lerkar«. og det er der jo bestan- 
dig Menneiker, som ikke innes om. 

Ved en saadan Anledning fes det 
ret, at der er adskillige flere Dan- 
skere paa digse Egne, end der i Al- 
mindelighed konnner samtnen i Kir- 
kerne. Mange, mange Gange flere 
udenfor Kirkerne end i dem. Mon 
det er Negelen alle Beanr. Zwei-Dan- 
skere bot i Amerika? Her i Mani- 
calm Eo. siges at vaere ca. 10,000 
Danikere Mon mere end 1,000 
tilbsrer de herværende danske Me- 
nigheder2 Men hvar er da de 92 
Vil Herren lade dem fare fort i de- 
res aandeliae Blindhed og Vankuns 
dighed2 Hat de hast »der-es Bei-gel- 
festid«? Sikkerst er det, at de flefte 
af dem,der huggede sig ind i de teette 
Skove her i Mich. for en 30 a 40 
Aar fiden, hat beugt langt det me- 

ste af deres Naadetid Jmidlertid 
vil vi gerne hande, at Herren i sin 
Barmhjertighed vil bei-ge vort tali 
rige Fall i Mich. 

J Fjor var der Stlvbryllup i St. 
Panli Menighed i Greenville· Dei 
var ogiaa en Samisinde, der med 
sin Mund Lars Christoffersen hav- 
de naaet 35 Aar-s Milepcelen. Meer- 
kel·igt, at der ingen sktev lidt til 
»ka." derom. Det var nok ikke 

just ,,ftorartet«, men ellers gan- 
skeähyggeligt og opbyggeligt. 

En Deltager. 
--·—--.-..-—-- 

Hostrup. 
Or. X. wenn-, at i de fire Lini- 

er, ban ritt-rede as Hain-im var 

indefluttet det »inderite inde« «af 
H-——s Sjæleiiv, ftøttende sin For- 
modning til at de ikke scnere blev 
tilbagekaidt. 

ch vil sørft citere Beck: 
«Hoftrup ftod paa Heiden of sin 

Digtervirkfomhed, da han brsd ai 
for at blive Præst. Der var gjori 
ham Tilbwd om at blive Direktøt 
for Cassino med en stor aarlig 
Gage: men det runde ikke i Længs 
den tilfredsftille ham at være Dig- 
ter og Teaterniand. J et Digt, iom 
hedder ,Drsm og Liv' hat hun 
talt om dette: 

! Hund vandt jeg andet end Tidsfors 
drin? 

Hmd gcwner det mig, mine Drsms 
me faa Liv, 

Naar Livet felv blivek Dremmel 

i 

L 
Hcm var fra fin fsrfte Ungdom 

I««"· 

rqigitst paavirket, og navnlig hav« 
de Grundtvigs Prædikener i Vaer 
dtaget han: stærkt. Amt han nu 

fom det heb i et IMavnsk Pfad 
Degravede sig et Stet- i Jylland’ 
san var du for sin personlige Ud 
viklinss Stle, sont han mente be- 
dre kunde ferenda ,borte frq den 
store Stueplads«. 

sit des en Smule Digter tobt 
et Nenneste blev hevaret.’ « 

« 

I Der kan selvfslgelig siges, at 

«hans Digxekvikksombed mest bestpd i 
— at bringe Glcede og Fern-jäh 
men det at glæde sig og at le for- 
nøjelsigt en Gang imellem hsrer 
med til et sundt Aandsliv, og Ho- 
strups Lystspil faar deres hsjere 
Prim, naar de fammenlignes med 
andres. Der er de msrke Pletter 
(Eder"), men de viejer dog ikke op 
imod de talrige Sidehug imod den 
forkerte, højtkavende Fremmedordsi 
Spkogbrng, der dog staldig bliver 
værre og værre. 

Jeg kender ikke nævnte Digt, som 
Or. X hat citeret fra, men jeg for· 
madetz at det er et af de efterladte. 

«Tog selv om lmn bar udgivet det 

Juden at have det foran«dret, saa hat- 
belc hanck scnere Lin og Virksoms 
bed fom Papst Folketaler og Dig- 
ter vidnet det madfastte Et Glimt 
af det »inderfte inde« finder jeg i 
dette: 

»Det vi ved, at fiden Stangens 
Gift paa Jord bar plettet Glcedm 
Maa vi, selv bvor højt vi række, 
Dele Kaar med Vinterjædem 

Idaa ej her, som Hiertet txt-even 
Lioets Fylde, Sommertrøftem 
Men maa nøjcs nied en graalig, 
Stakket Vaar i Esterhøstem 

Viere-, selv Ined furet Pande, 
Jkke moden Sæd til Lade, 
Hvad hos as som Fragt man priser, 
Det er tun de grønne Blade. 

Grønnes — det er lwad vi kunne, 
Styde Lav, til Vintten kommen 
Knejfe kækt lil Trods for Kuldem 
Vohe visse paa vor Sommer. 

Grønnes tun —- se det er Sagen —- 

Lene med og være vaanen, 
Les-e fort Tid eller længe, 
Blot oi lyfer op i Tausen. 

On hvad dette Aar saa grsnneT 
Zikkert modnes vil det mite, 
Naar vi blot hat lært i Livets 
Rette Grund vor Nod at fæfte. 

Thi saa bcer den det, som segnet-, 
Gemmer tro, hvad her maa falme, 
Jndtil Binterftormens Ligfang 
Ender i en Paaskefalme. 

Jens Christenfen. 

Korrespondancee 
Chicago. 

Den danike forenede Kirkes Birk- 
somheder bar begyndt en Rcekke of 
Ungdomsnmder, som det er Tanken 
at fortscette ruudt i de fotstellige 
Ritter 

Det første Møde holdtes Ssndag 
den ZU Jan. i Gethsemane Kirke 
og Var godt bei-at. 

Præsterne Hausen fra Racine og 
L. Petersen og Mengers fka Chiro- 
no vor til Stede samt Kand. Jen- 
ien og Missionær N. G. Jenseit 

Efter at Salmen »Kom, Negn fm 
det haft-« var jungen, sang Ebene- 
zer Sangkor. 

Terpcm prasdikede Post. Haner 
nd fra 4 Mosebog 32, 23. Han 
dvælede særlig ved Ordene ,,Eders 
Synd skal finde eder«· Der er de 
sont mener, at de unge hat godt af 
at komme ud i Synden at søle sig.- 
Te sfal have en Rasetid, figet man, 

og det kan vel figes, at de fleste kom- 
mer ud i Sondern de trot, det er i 

sin Orden, de ftyrter sig ud i Syst- 
den, men Guds Ord figer: »Eders 
Synd ital finde eder«. Der Hunde 
spat-ges: »Hde er Synd?« Synsds 
er alt, bvad er imod Guds Billie 
Vantro er Synd. Det gcelder om at 
komme bort fka Synden ind i Guds 
Rande- 

Synden afftder 3 Ting: Fenst- 
Skam og Dad. Dette vifte sig ved 
vore fsrfte Forældtes Fall-. Kai- 
og Saul var overvældet as Frygt. 
Den, fom ikke onwender fig, gam- 

fortabt: det er Syndens Felse, —- 

""gaar ind med Skam til den evige 
Did- 

Gud er en alvidende, en hellig 
og retfeerdig·" Eud: han strafo Sim- 
den, han undskyldet Me: men Jefusl hat betalt Strassen· Gud ladetMenål 
nefket mtde Jin Spuk-. Man, Anna-« 
nias og Safira er fsrgelige Away- 
let-. 

Tit Stut commer Damme-u alle 
Mindre ital from for Dommenz men 

I 

——-——..———.- 

den, fom hatA tilegnet sig Jer Blods 
Betaling gaar fri. Amen! 

Derefter sang en MandssKvartet 
fra Ebene-get Kitte. 

Missioncet N. G. Jensen talte 
saa over 2 Tim. Z. Kap. om Hjems 
mets gode Vitkning paa Bat-Iet, 
hvor Forældkene er Gide Bam, der 
samles otn Guds Ord og Bønnem 
det ligesom bygger et Bulværk mod 
Syndens Storme i Livet, naar Bar- 
net kommer ud i Ver-dem og gsr 
det ftærkere til at modstaa: men 

hvor denne Enighed savnes, bliver 
Hjemmct dem-list 

Tercfter fang og soiucde Mr. 
og Mrs. Heis, og Was-or Peterer 
sluttede med Van. 

Man begav sia saa ned i Kirkens 
Vasement, yvok der um« Finstlesipisi 
ning. Om Aftenen var der ntter MI- 
de, hvorved Præsterne Hausen, L. 
Petersen og Mengers talte. 

—- Vi bar i lange Tiber haft 
Sne; men Solens varme Ztraaler 
hat nu tøet en Del væk. 

— En Del Bygningsarbejde er 

atter optaget nu, da Vejret bliver 
varmere. 

— Arkistekt og Bygmester A. K. 
Sørensen kom for en Tid iiden 
slemt til Stadt-, idet han fik det 
ene Bcn flaact i Stykker neden for 
Knceetx han blsev i steka lidende 
Tilstand bragt til Tabitba Hosvikab 
hvor han endnu Egger og f»mo- 
dentlig maa opholde sig en lqmg 
Tib. 

Han hat et meget start Byqnjnass 
arbejde for usde paa Chicago Ave. 
nær 40. Ave. 

» 

Mr N. Junkers mindste Born hat 
for en Tid væket meget sya, meu 

synes nu at være lidt i Bedris-g. 
Miss E. Andreasens Kost og Lo- 

gihus 1543 Talman Ave., tue-: N. 
Ave» anbefales til Kostgængerc. 

Mr. Kesner, «The Jan-»F Stute 
St» fratmadte Manaaer vil bygge 
en 20 Etoges Kontotbygning oaa 
Madifon og 5. Ave. 

Ebene-sey Audubou, Iowa. 

En lille Piae fpnrgte fi« Moder- 
da lnm stod af Toaet her i Andus 
bon: »Er dette Verdens Ende-, Mo- 
der'«·’ 

Man kunde nceften tro, at vi le- 
vede ved Verdens Ende, naar man 

sage-r offer Nybeder i Danskerens 
Spalter l)etfra· 

Hvor langt vi faa er fra Verdens 
Ende-, ved vi jo ikkeJ thi det kan 
være Verdensks Ende for en, fer man 

det aner. 

Men for at Enden kan blive god 
for Falk heroinkring holdes der 

Gudstjenestet hver Sendaa desuden 
Kvindemeder, Ungdomsmøch Bede- 
msder, Samtalemsder og Missions- 
meidet-. 

Vi havde Missionsmøde her i 
Ebenezer 21. til 23. Jan» og her 
skal saa meddeles nogle Snutler fra 
Msdet Medet aabnedes Fredag Ef- 
termiddag Kl. 1 med Oplæsning af 
den 92. Salme af Past G. B. Chri- 
stiansen. 

Dernæft talte Past. J. P. Chri- 
stiansen fka Andubon over Matth. 
7,7—«l-1. Taleren foreholdt os, hvor 
nødvendig Bannen er for os Mennes 
ster. Der er saake meget, vi ikke 
kan faa for Penge, til Ets. Sonn, 
Hvile, Sundhed og fremfor alt Him- 
melens Salighed. Dette og meaet 
mere kan ikke faas for Penae, hvor 
hsjt de end staat i Kurs. Men Her- 
ren figer: »Weder-, og J sknlle faa«. 
Herren hat itke Hiertet luklet. Det 
førfte, et troende Menneske ask-, er 

at bede, og det bliver det ved med, 
og det er ogsaa det sit-steh vi In- 
sker at gere, naar vi gaar nd af 
denne Werde-L Et Hjem er daakligt 
indkettet, naar der jkke er et Len- 
kammer. hbor komfortabelt det end 
maatte væte Liaelaa bvor Fader 
og Moder ikke beder lammen med 
deres lmaa. Den unge Mund ellet 
Kvinde er daarlig udrustet, sont 
gaar nd i Livet uden Ben. 

Dei er velsignet for en Præst, 
fom ved, at der er 2 eller flere Ir- 
me, lom holder ham oppe i Ben. 
»Staa, og J fkulde finde«. Den 
der Jsger Svnd, skal finde Synd 
Den, lom spart Jord, faarOfor det 
meste Jord, indtit han hegten-ed f 
den. 

Den, lom Wer dort fra Gad, 
kommek i Reglen Faa langt bott fra 
Gut-, at han aldria kommer tilbaae 
til ham kam Du, lom er» kommen 
bpti Fa W, M ham cis sank-us- 


