
W 

Fortespondancet MW 
——— 

Gaum-, Audubosy Ja. 

»Skrivet alle de Tätig, som ere 

fuldendte«, siger Engelm, Tobias 
12, 24. Du jkulde læse Tobias’ 
Biogmfi. den er ypperlig: men glem 
saa rndcslia ikke, at du ogsaa hat din 

Engel, der folget med dig paa 
din Livsrejie og hører og «ser alt, 
shvad dig angetan ogsaa dine Verm-g- 
grunder 

Saa har vi ogfaa her holdt Jul. 
Mange gode fynlige Tina til Le- 
gemets Næring og Nødtørft, fom 
Julegrtd, Julefteg, Julekage, Zule- 
godtor og Jnlmavcn var ikke at for- 
agie. 

Men om vi ikke havde smaqt an- 

den Jul, end den man saadan put- 
ter i Wunden, saa vilde dct værct 

en meget fattig og hsjst mangel- 
fuld Jul: tbi man crder sia doq ikke 

ind i Guds Mai-, ligefcmlidt fom 

man dtsmmer fig derind. 
En Del Julcgasster havde vi: 

her tænkcsr jrg forst paa Ztuhcsnter 
oq Elever fra Vlair Stole, der var 

kommen herud i vor Midte for at 

fejre Jul. Som fcedvanlig hande- vi 

Juli-tun fa, cndogscm to Monat-, 
foan for Vorm-ne oq fna for de unge- 

hvortil de asldre ogsaa var Uelkoms 
ne. 

Vorm-ne havde nrenen aue noaer 
at fremsiae enten fmaa Jnleoers 
eller en lille Sang eller frie Taler- 
De unae hande, lwad man kalder 
Deklamation Ja, der var endog 
noaet, som, Ewis jeg opfattede det 

riatiq, kaldtes Dialoa:»det Vorsom- 
tale imellent et Par flinke oa net- 

skikkede Pfarr: det var meaet in- 
teressant Sluttelig bleo vi mindet 
orn. at Tone-n fra IHimmelen for- 
ftummer aldria: det vil jo saa na- 

saa since at den er itdødelia: Tcknk 

hvor stort at have noget udodeliqt 
i denne dodeliqe, fomaanelige og 

forfwnaeliae Ver-den Da lna er 

vi oglaa her trandt over Dorn-erfre- 
len fta 1910 til 1911. 

Vi traadte over med Vonnenr 

»Hei-re! tllaiv os alle nore indivi- 
duelle Sonder, alle vore Familie- 
snnder oa Menighedsfnnder og Zank 

fundgfynder«. 
Nntaarsdaa faldt Sneen ikte just 

faa stille, mcn selv om den var let- 
faa nor den doa faa urolia Dein 
Grund af et lille Puft fra det 

flarpe Hierin-. 
Men Ein-en oilde ogfaa minde 

os out, at selo om Zynderne var som 

Karmosim faa skal de blive holde 
sont Ene. Ef. 1, 18. 

Andennntaarsdaa havde vi vort 

aarliae MeIquhedsmøde i en streng 
Cmstorm med en- god Del Tilfoeti 
ning af Milde, men nede i vor Kir- 
keunderbygning mærkede vi dog in- 
tet til Vejret. Alt blev ordnet og 
balanreret op oa aflagt Regning 
over aivet on modtaget. Derefter 
blev der saa valgt Embedsxtrænd, 
fom alle blev Genvalg. H. P. Nas- 
mnssen blev Diakom Hans Nielsen 
Kirkepasser. Carl Peterfen Kasse- 
rer og J. P. Hausen Hjcelnekasserer 
og Chr sinudsen blev Delegat til 
Aarsmsdet 

Nkeste Tag havde Stormen lagt 
fig, oq Solen jtinnede paany. Dei 
pas-jede med Digterens Ord: 

Efter Uvejrsskyen 
Smiler over Byen 
Solen dobbelt klar. 

Kreaturerne, lige ned til Hun- 
den og Kutten der fad paa »Porch«en 
og sliktede Solstim ja, og vi andre 
med, selte, at vi var over det; 
i det mindste var vi da over Sue- 
ftormen Tagen for var Sneftormen 
over os. Saadan er det med Be- 

knmringerne Vi skulde gerne voere 

over dem, men ftundom kommer 
de over oö lom en Snestorm med 
en frygteltg milde. Men vi maa 

aldrtg lade os, nsje med, at disse 
Bekymrinaer faar Overhaand, for 
saa kan det ende ganike forstræks 
seligt —- fom at di ved Nordpolen. 
Raadet dertmod er Fil. 4, 6. Ved 
at ttlge dette Raad usiagtiq og til 
Stadiahed kan der blive sanfte stil- 
le os Solfkin. 

--n. 

Twin Ballett- Minn. 

4. Januar 1911. 

»Danikeren«, Bleir, Nebr. 
Gr. Redatttrl 

Jeg sendet Dem herved en Liste 

over nogle af dem, som hat ydet, 
til Mes. Mikkelfen, Rainy Nil-eh 
Ont., Canada, da de smn hat set 
hendes Brev i Deres Blad, hat ans-l 
modet om at kvittere deri for de 
Vidrag, de hat ydet. J 

» Jeg hat nu faaet ind i alt 

8160.65. Demf er kvitteret gennem 
,,Skandinaven« 8155, og Penge 
kommcr ind med hver Post. 

s Mrs. Mikkelsen bar været og 
er endnu fyg af Blindtarmsbetcen- 
delse, iaa der bliver vift ikke meget 
tilovers for Hus, fom det var Mc- 

ninacm det skulde blive for de Pen- 
ge sont blev samm. 

Med det. fammc Te optager min 

Kvitterinq i Der-es Blad, vær saa 
venliq at anmodc dem, der endnu 
vil fende Gaoer til Mrs. Mikkel,- 
sen om at fkrive deres Navn og 
Adresse wide-lind da jea modtagcr 
Mem-, hvor ni man gastte os til 
Naonet. Sau fkal jeg paa Mrs. 
Mikfrlscns Vegnc takke allc Givers 
M. 

I «enligst, H. A. Knudfeth 
F Twin Valley, Minn. 
s 

Her folget faa 
; Bittersw- 
« Ganer indjent til H. A. Kund- 

fen, Tmin Vollen, Minn., til Wirs. 
Kristine Miktelsem Rainey knieen 
Dut» Canada. 

L. Elstildsem Hamptom Nein-» 
st; Jlrne T. Stann, Leinan, Saft» 
Can. Pl; Jens Brandt Noch, New- 
nIan Strom-, Neb» st; en nnasvnt, 
Wen, Nebr» 50c; H. Lindlnnd, 
Naples, S. Das-, si; Mrs. John 
O. staafm Peterer, Minn., st; 
Vlndrew Madfmn JewelL Ja., si: 
Richard :lelson, JewelL Jn» Pl 
Pl. M. ZørenxL Woodburn, Ort-» 
Pl: « Peter-sen, Herniatn Nebr» 
si: Llc B. Sørenson, Graettim1- 
ger, Ja. ,85 Folgende fra Oleani 
der, Col J. O. Vl. somime Mer 
J. L. Jl. Julmson huer-5«c; Eiter, 
og Augustus Johnson hner 25e: 
Kinn Pnnlfen Blie. 

Jndfeut til C. Hausen, Vermit- 
lion, S. Dakota: 

Fra dansk lutl). Menighed ned 

Gayville, S.Dal., Clan Co., Plötij 
im Pineforeningen famnte Zted 
sk-« Tiljnnunen VIII-II 

Tette Veløv er knitteret for onsaa 
gennem »St«cn1dincwen«,v Chicaqa 

Einfall-, Wie-. 

Jnlellotlenns nur nu pna festlig 
Bist- lndt i nmnne Vierter un Hien- 
blandt not-e Lundsntasnd; menska- 
neft og tlareft lyder de dog i troende 
Mund-J on notnders Hjerter og 
Hieni. Vi bar nn onfaa nouet helt 
andet at smnles otn —-— noaet va- 

rigt —-— end Verden har. Hvorledes 
fejret den f. Este-· en JulefeftP Jo, 
den lejer en Hall· Sau faar den 
opftillet et stoxt Troe midt i den, 
og derma bliver beengt en hel Del 
Filter, Glitter og andet Stads, og 
Musikanten faar den lejet i god 
Tid: thi Hallen er stor, og Publi- 
tnm ned, at efter Træets Plyndring 
bliver der Anleduing for den danie- 
lystne Tel af Selfkabet til en Soings 
mu. J et Hierne af Salen er op- 
stillet smaa Vorde for den kortspils 
lende Del, og i et andet Hierne for 
den tørftige Del. Juletrceet er Takt-» 
plastret for Bernene og Musik-Inter- 
ne for Ungdotnnten. Alle flal med. 
Jutet godt Ord heres. Efter en san- 
dan Akten føler mange Tomheden 
ned et saadant Gilde; men derved 
bliber det. Tet er nn ifte Guds 
Verns Jul. Vor ftørfte Gliede er 

»at samles om vor fælles Herre og 

szelfer. 
I Vi fainledeö ogsaa til Juletreesi 
Tfest anden Juledag i den danske 
Kirke Bernene sang og deklamerede, 
Sangkoret gav et Nummer til Bed- 

ste, Prwsten talte, og Gaver og 
Godtec blev uddelt Alt glt i ftønnei 
Jste Orden. Vi fatnledes itte am San- 
tn Claus. Hans Navn bsr ikkeJ 

.scettes t Forbindelse med det staune-. 
Hte og bedste, Guds Menighed ejer, 
Jesus Kriltus er vort Centrum, om 

nvilket alt dreier fis. 
L Da de unqc havdes deres Juletrw 

Ipaa firrde Juli-dag. En god Skare 
---— m. 60 haode qivct Mødr. 
Der var et lille Program, hvorcfs 
ter den famledes nede i Kirkens 
Urypt til en Kop Kasse. Ved sau- 
danne Lejligheder san den famles; 
men atter minder vi om, at Jesus 
Kristus bør være de unges Cen 
Kære unge, mærk det vel —. dct 
er det holdbareste. 

Forleden Affen havde de unqe 

—s 

Kvinderö Missionsforening sit aars 

lige Møde has Mis. J. Malberg. 
Den havde haft et noqenlunde godt 
Aar; men alle traenger vi til at 
mindes Bsrrefens« Ord: varme 

Hjserter, varme H fetten 
Det gælder ogsaa Missionens hel- 
lige Sag. Styrelsc for det kommen- 
de Aar valgtes. Olivia Jørgenfem 
Formand; Vertha Haufen, Sefres 
tasrz Jennie Petersen, Kasserer. 
Præsten er Ledereu ved dens MI- 
der. 

Hvor er »Skrivsercsn« fra C. VII 
Max bar lcpst i et kirlefiendtligt 
Blad, at Past. J. P. Heede, C. B» 
hnr modtaget iilaldsbrev fra Mc 
Nabb, Jll» og at Past. J. Gertsen 
havde bosat fiq i C. B. Nu er der 
kun 25 Mil fra E· B. til Blair, og 
,,Skrivoren« burde an«fe det jom en 

ich Pliqt at sende faadanne kirkelis 
ge Meddelelser til vort Samfundss 
blad, i Stedct for at de skal faas 
gennem andre Kildcr. 

Oqsaa du Titusl Lad os lægge 
»Danskercn«5 Agcntur i den Monds 
Haand, fom oed Aarsmødet fort-flog, 
at vi fkulde samle 500 Abonnenter 
til Nyaaret. Hvok mange Abonnew 
ter, kære Titus-, tror du, han hat 
samlct2 

Lagdc du Mærke til, at i samme 
Nummer, din Artikel var optagetJ 
læste vi en Meddelelse fra Dan- 
mark, at en Grønlænder var ansat 
i Smedelære paa Sjælland, og han 
bar det stolte Navn, Titus — alt- 
iaa din Nonne-droben 

Mai: ønfker »Danikcrcn«s Lasse- 
kreds et velsignct Nyaar. Til alle 
Korrespondenterne vil han gerne fi- 
ge: lad os ikte sorge over vor Bro- 
dksiz Zeriba Vi savncr hanc. Eiter- 
tidcsn vil paaskønncs ham niere, end 
hans Zamtid gjorde det. 

»Max.« 

Conltcr, Ja. 

Zinult og godt chr hat vi haft 
igenncsm Juli-n, og da vi ikke nu hat 
det saa traolt, kunde oi iaa herligt 
komme rundt at bei-ge hoc-raubte 
og vi hat været nødt til at vasre 

nøjfommc med lior Rirleganm vi 
bar kun haft Giidiitjencste ecn Gang, 
nemlig Z. Jiiledag, og saa Juli-ims- 
fesi :3. Juledagss Aft(-u. Bis-me Tage 
var Past. Prøvensen iblandt os, og 
lmn hat« lovet at lewlpe os, saa 
megct han lan i Valancen. 

En ung Mand, Arthur Andrea- 
sen, er bleven optagct i Menigheden. 

ilngdomssorcningm iamch i Aar 
ret ofte ontlrinq has Farmerne til 
Moder, ou dct syncrs, fom om Far- 
merne er qladc ved de unge og de 

nnge ved Farmerne, saa de passer 
godt samtnen. Foreningens For- 
mand er Hans O. Hausen; Arthur 
Andreas-en er Sekretæt og Martha 
Petersen Kasse-ret- 

Menigheden havde sit Aaksmsde 
den 31. December. Fra den finan- 
cielle Side set havde Menigheden 
det bedste Aar i dens Historie; det 
faa ud til, at alle var enige om at 

hjcelpe til, at det maa komme til at 
gaa godt i det nye Aar. Formanden 
blev genoalgt, og A. F. Brown blev 
valgt til Diakon og Sandagsskolw 
forstander. Johan Waldemar blev 
oalgt som Delegat til Samfundets 
Aarsmøde og A. F. Vrown tilKreds- 
wadet. Hans R. Danielsen valgtes 
til at lede Jnds og Udgangsbønnen 
i Kirken ved vore Gudstjenester. 
Jens Hausen, som havde denne 
Bestilling, resignerede dekfra, da 

han i Vintcr agter at reife en Tut 
ud til Californien. 

Past· A. C. Weismann, Denver, 
Colo» fom Menighedcn her hat 
sendt Idaldsbrev til, har modtaget 
Flaldcst og kan, om alt gaar vel, 
flytte hcrtil omtring l. April 1911. 

Korr. 

Øusteö 
en Mund med Heste og For-Irred- 
fkaber til at farme paa Andel nogcst 
af det riqcste Land i Gnlf Kyst 
Egnen, Texas. To til trcs Afgrøder 
om Aaret: aarligt Regnfald: 45 til 
50 TM. Vil give ham en Lejligs 
hed til at arbede sig op i ganike 
kort Tib. Ønsker en, som kan dyrke 

3100 til 300 Arres. Striv eller heu- 
;vend Dem perfonligt sttaks. Skriv 
Enten paa Dunst eller Engelss. A. 
E. Santer, 107 Pein-l Strec- 
Council Aufs-, Iowa. 

Bei-entstander g 
Ungdomss quiösiouimjde i Rusti- 

Fra 13. til 15. Januar 1911 
bliver der, vil Gud, afholdt Ung- 
doms- og Missionsmøde i Ruskin, 
Nebr. Unge saavel som ældre indbysj 
des herved hjerteligst til at famles 
mrd os i Guds Hus om Guds Ord( «Me1d edeks Komme i god Tit-« 
samt til hvilken Station; der vil 
da we Vogne til Stede soc at! 
hente edel-. 

L. Jensen. 

Kirkeindviclfc og Mission-smde 
Om Gud vil, bliver Nazareth1 

Menigheds nye Kirke i Cedar Falls, 
Ja» indviet Sandag den 15. Jan. 
1911, og der Vil blive afholdt Mis- 
sionsmødc nogle af de følgendeDage. 

Vennek fra nær og fjern indbys 
des hjerteligst til denne vor Haj- 
tid, og J bedes melde eders Kom- 
12. Januar 1911. 

Paa Nazareth Menithds Vegne, 
Elias Provenfem 

Menighedens Prasst 
flljt Vluffs St. 
M a d s W o l f f, 

Meltighedcns Formand, 
N. ki» Cedar Falls, Ja. 

Missionsmsde 

afholchxy out Gud vil, i St. Pauli 
d. ev.-lutl). Menighed, Pottw. Co., 
Ja. fra den 10. til 15· Jan. 1911. 

Mødet bcgyndrr Tirsdag Aften 
den l(). Tu indbydcs til Mødet 
med Ordet i Ilabenbaringens Vog- 
siau 22, 17. 

Jndmcldelscr til Mode-i maa være 

mig i Omnde indcn den 8. Jan. 
Paa Menighedens og egne Vegne, 

»S. Nielsen. 

Missionsingdr. 

Der bliver — oil Gud — af- 
holdt Missionstniiøde i Beide-Ida Stir- 
ke, Toss Nimm-»J- Jn., fra l:3. til 
15. Januar. Post O. R. Olsen, Al- 
bert Lea, Minn., og Past. A. Kir- 

l«cg(i.ird, Ecmnt0n, Ja» bar lovet’ 
at prwdile. ! 

En lilsrlig Jndbydelfe til Holla-« 

qelie i disttis Modi- iendes til allei 
Dotiile i vor Ommm men færlig; 
til Venncrne i Scrgnton oq Nevadai 

Gudmund Nrilli 
i 

Ny Fotrctning i Malt-. s 
llndcrtegnede har aalnust en Gen- 

eral Merchandiie Forrctning i Tex- 
tcruille Stute Landschnd ind-. 
bydes oenligft. Førftc Atlas-fes Va-( 
rer og roel Behandling aarakiteres. 

C. S. Nielseu. 

Lommcteftament 
M Forum — tust II holt 

Da hauste Hasenaer mqu 
Ny Oversættelse. Latinske wei. 

Ri. U. sa- sluiudellci M. 
Zahl-. i Thus-tin steh MM 
oq runde Hjsrner. sinnli- 
ZZCXZM ca ni Sei-W 
Tomme tus. —- — so 

Ri. 12. Pan Judia Papir. M 
med Drei-lallt Mildan San- 
me Fokmat lom Rr. Il, meu M 

zi- Tomme tyk —- — — .00. 

Denn- lærdeles imnkke es seh-es- 

me Udgave vil afhjælpe et lenke 
fslt Sonn. Jndimd Wiss 
straft- 

Du. Luth. Psbl Ostse. 

sit-stimmt 

Digt af Jvar Kitte- 

gaatd med Musik for Ot- 

gel ellek Piano as Jul. 
Ofiik. 

Sælaeg til For-del for Bot-nd 

hjemssagm Priö «25 Ets. per 

Etsemplar. 
Destie gribende Digt med dets yps 

perligc Musikalske Aktompagniment 
fortjener m findes i ethvert mu- 

sikepfkende danst Gem. Ktb det. 

De gtr Dem fer og Sagen en 

Zion-sie dermed. 

Fand hoc 
Dau. Luth. Publ. posit, 

Vlair. fiel-. 

Subskriptions-Indbydclfc. 
To ypperlige størrc Værkcr er be- 

gyndt at udkomme i Hæftcsr i Dan- 
mark· 

l. Martin Luther-s Liv og Ho- 
vedvætker ved P. Severinsen. 

Ca. 40 Hæfter a 10 Ets. 
2. »Wind staat der fkrcveth Bi- 

belarbejde i 3 Dele af Past. Its-schen- 
feldt-Hanfen. 

1 Del: Tros- og Sædelære for 
Menigheden. 

2. Del: Oversigt over Bibelens 
Jndhold. 

J. Del: Bibele Andagtsbog «Ved 
Gry og ved Kvæld«. —- 

Ca. 50 Hæster a 6 Cis. 
Subskription er bindende for hel- 

Værket. 

Ists Anmeldelser i følgende Numre af Bleibet 

DANISH LUTPL PUBL. HOU8B, Blair, Nein-. 

»sa- ans-i- 

HFJR 
Man Wo Pacht-cis Zcxatsztt 
syst sitt-' 

omswasxtaszszf 
Fxlsibfcs from svsky wogte-so sit-ts, sbowiue 
what i- known usul lmw to gkow it. Exltibits 
Irrixxnlism sen-l tlkzs fskminc method-. 

1-’:-htI-II:- «««:s.v-ng how tu kais-s muri- onrn—Whe-u 
—«..:.-— »i. ..«i’.« ist-it Ist-tuter. unm] swan exhlbtt 
ans ä·--"X s» -- ksiiw m Isrs7x-s«nt hug cslisilpnh Mosis-g 
fu«-Im i:.·t jun-stund los-Lukas Aus-il musip sc 
-s«(! s« «.»- s«s.!--rt«j«;m«n( Mlmissinn '.«.«- cents 

Cum-e to ihe Omågxa Land New-.- 

»Sp(-(si(.slt- ,l’i lbu (l! 
Ved Køb at· helc Restlageret ai« 

Luther-s Reformatorislce shiktets 
set- vi os i Stand til at sælge denne værclitulde Bo 
for den ubctydclige Sum ai ssc iomslag ellek shso I 

kalskhij 
Den oprinilclige lioglnclcpris i Danmark var9Kr. 

Bogen cr vel werd at espjc 
Dsaish Luther-a Publishius Hause. 

Dampskibsbilletter 
tm d 

cunardliniensstorehurligeskibo 
skiklgess As 

DANIsll LUTlL PlZUL IIOUSB, 
lkI-Alli, N Clili 

Flerc Billige Bsgcr. 
sEt nyt Parti af godo gamle kristelige Bager (Restoplag) et 

ankommen fra Tanmark og tilbydes, faalangt de rækker. til fil- 
gende yderst nedsatte Priser: — 

Breve fra Luther, overfatte af F. L. Mynfter (Kbh. 1869) 
—138 Sider. 

,,Deutfche Theologia«. En herlig aandelig lille Bog om den 
rette Forftaaelfe af, hvad Adam og Kristus er, og om, 
hvorledes Adam jkal dø, og Krislus opftaa i os. 
Paa Danfk ndgivet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh. 
1877.) 112 Sider. 

Lucile, cllcr »Tag og Lcks!« Af Adolph Monod. Med 
Forord af Paftor Vlasdel (8dbh. 1862), 268 Sider 

Syv Pmdikcncr for Vørn af Gorden Calthrop. Overfatte 
af Thora Bird Forotd af Chr. Richardt· (Kbh. 1878.) 
93 Sitten 

Til Fotfvat mod den faakaldte Grundtvigianisme, af Dr. 
H. Martensen. (Kbh. 1874.) 112 Sider. 

Theologiste Afhandlinger af Dr. teol. C. E. Scharling· Udi 
givne as Past. Peter J. Chr. Scharling. Med For-sat- 
terenö Portræt og Omrids af band Lean. CAN-. 
1880) 428 Sider. 
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Alle ovenstaaende er uindbundne, men i ten oq god Tilstrnd 
User nærvætende Forsyning faas disfe «Bsger ikke mete. 

W LUTM Post-Mc sollt-, 
M W 


