
Et Snetempel og 
en Slædebanr. 

— 

Brainerd, Minn. — En Dansker 
ved Navn Niels M. Anderfen, en 

Slæqtning af Mr. og Mrs. Andrew 
L. Anderfen berstet-T bar afort sig 
til Vernenes sejredcs selt, idet kmn 
bar bnzmtst et Sneslot Ide tschi-ren- 
de Slædcbane, oq faa qodt er det 
Mart at det tiltmskkcr fia almins 
deliq meærksomhed Der hat vwret 
mmme Monnesker bcnne for at se 
Slottet, oa alle bar de fokundret 
im over dotsJ Arkitcktur. 

Sneflottets Størrelse er m X 
H Fod on bit-vor fia til en Hitde 
af 20 Fad, dot er bnaqvt efter den 
gammesldaas Stotisftil med det ame- 

riknnske Flog fom Centrum m Dan- 
nebroasflaa oa amerikanfk Flog pkm 
Temnwncn Slmdcsbanen or konftmei 
rot fault-des. at ledcsn holde-S 
von Nonen ned vamllcsllcs anasqne 
Vornencs kan køre M Fad, faa aan 
M tilbaqe til Slnttvt, Turen bliver 
korterc for hvvk Marm. indtil endo- 
Iixs dpt ovbørrstc 

Man komme-r op von Team-te 
Tinder ved at bonntte den Traum-, 
fom Arkitokten bar sacht of Snem 
Amerimn Associntcd Prof-Z bar for- 
fkaffvt fiq Vilfodor at Zlottct oa 
det Vil ontaacslia bliver at se i de 
amerikanka Mode-. 

En Bemærlning 
til Past. H. P. Jenseits Stint-. 

Im nil med dllcsdallørencs Tillu- 
kscschs na med nl Neslwlt for on »Skr- 
rcsns Tienor fonds-ist«- mia til at 
mms on lillv Vemwrlninq til Pakt 
Jenseits Spott For ika at blire 
misforlmnet finde-r im det nøducsni 
diat at anfier on TM nf Pult Jen- 
lisnki Stmr til nqu. »Wind-T mentcs 
illa at der var flern Allde ng 
l Jsmel »Im er almle blssncst til- 
onprs,« l flonq 19,ll. Forfntloren 
i Tonskprcsn Nr. M mentc at lunncs 
fiqcs mcd Sandhed, at i »Im danfle 
Kirlc fandt innen solliqforfamlina 
Stcsd Jn. dismns Tilslnnd bar im 
Vomst at laldp en Zum-. Elias nn- 

laa sia lelv lot at ner kst Muds 
Vorn nq lmn var cht ---- men 

lmn Ins-nie Tia at vasre det Wollt-. M 
i Den forenrdo Kirkc bar tst bellth 
Samlund —-- End sle Lcml nwn i 
det andet Samfund, der or lkle no- 

msl Det mcsntv Forlattesken i Nr. 
M. at lunne liae med Sandhed Er 
disk ille i bmacs Tilswldts at aan fia 
srlv for at vwre noget frem for an- 

dre-? Sandan lka del ud for mincs 
Ohre-« 

Sau lanle Pnftor Jenseits SUCH 
Hvem Forfattoren cr, ved leg 

ikle eller hulker del illa Jeg hat 
kun taaet det med for at asre Pass. 
Mit ovmærklom paa, at her kan 
lnqrn Sammenliqnltm drum-s, hle 
da Pall. Jenlen vil lage hell- Kav. 
med, l Kons. l9. qu lynes llgelom 
at kunne læle det lmellenr Linlerne, 
at det er moqet met-c —-— for at holde 
mia til Past. Jensens Udtrvk --—— 

..Syge« —- en Frtmt eller Forli-at- 
hedslyqe, der hat betaqet Prof-ten, 
da den onde Nobel tramede bam 
offer Livet, oa lkkcv fom Past. Jen- 
sen qlver dot lldleonde af, en Gov- 
modslvae 

At der finde-Z Tnadmnus Stma 
sont Poftor Jenseit bist-rot indm 
for de forfkelliae Samftmd ——— Mc- 
ninhedsfolk samt de onkclfcs Mrnnes 
sker medreanvt —- dkt er dcsnwrrcs 
alt for sandt, det kan ni faa fulds 
skasndia blivts rniae nm, det lasrtsr 
den dnaliar Erfnrinq os: for bvcrt 
et Guds Vorn, Tom bar et Magens 
Die med sia selv oq levek i en dan- 
lia Svndsrrkendelfe —-- ak! Lmor er 

det ofte fvwrt for Kød oq Vlod at 
fastte fia felv nederft, oa natc hvers 
andre i Ydmnahed høiere end en 

sein Mpn naar jeg iqcsn bar toacst 
til Genmaslky san csr dct nasrmeft for, 
at im er san fast ovcrbevssf on1. at 

Past· Jenfen hat faaet et feflt Fo- 
toqui opstillet af Profeton Elias 
pem dette Punkt. Tror du da Me, 
at der knnde opstaa Hovmodstaw 
kek i band Vierte? vil Past. Jensen 
maner spsrqe Jo, faasandt han var 
et Menneske, iført Adams st og 
chedetz var det io nok muliat, men 

just her paa dette Punkt trnr ieq, 
Past. Jenfen bar giort en feil Sam- 
menliqnina. 

NielsEChristensetu 
Dette er san alt, ieg snsker at si- 

ge om bette: iea elsker nu Jlet me 
bMe Tvistejdey men ieg Frev, for- 

di jeg kan itke med min bebste Vil- 
lie faa Past. Jenfens Svar til at 

harmonere med min Overbevisning 
just paa dette Punkt angaaende hans 
Eltassyge N. C. C. 

Korrespoudanket 
Hartlanty Wisconsin 

Tet et gaaet os her i -x«)nrtland 
sum net de fleste Eteder, at Zoer 
oq Wnsde has- nsnetslet: vi tmr lmft 
vor Tet nf benqe Zlngkx Jen ffnl 
nn se nl fna alle N ybeder med, sont 

sjtfe er nltfnr anzule, og sum knn 

fhave nogen Interesse for Omuerdes 
nen: tlii us striner jo itte san Ineqet 
for vor enen lille Ver-den, nien mere 

for, at Venner nd over Landet tnn 

»faa at vide, hvorledes ni lever on 
Lvirter het- mn diOse Egne of Dort 

Smnfund Jeg nma qnnd ixm lmmt 
tilbage fom til Jnlen. Ja, dist tun-de 

»lm.«e meet fortnlt fer, Inen Trank- 

,hed paa alle Kanter bar forbindret 
det. Jnledaq lmnde ui furste Gang 

Msndcstienkste i vor nne Kiefe, vi hav- 
de fsrst tænkt, at det sknlde lnkkesi 

»o-:s nt bnve fnnet den belt fterdixL 
ann ni tnnde have indniet den før den 
-blen tnnet i Brun: men da det ikke 
.fnnde lade Ein agre, vnsqte ni, hel- 
ztere end nt holde ttssndstiemsfte i en 

Elejet Enl i Vom, at beuge Wirken 
«gennem Vinteren nden Jndvielse, oq 

saa tidlig i Foraaket aøre den belt 
nerdin bnnde nde on inde oq san ind- 

jiin den: det nieste af det ndvendiqe 
;:’h«bejde, Tom er tilbnae, er Cement 

arbejde, iom vanskeliq kan Hans-D 

jiaa lcvnae det er Froitvejr. Qm alt 

Haar nos, venthr vi, at Jnkmikslfen 
kan fic- forft i Mai, Da Tau sfai ni 

not icsnde »Danikcrcn« et Villcdo af 
Ananias-com iaa andre nie-d os tan 

alwdcssrs over Uort ikønne Nudsshnksx 

,Vi tafker Korrespvndrntcsn im Co 
ldar Falls for Villedrt as dercs nvc 

spier act nil sitkert qlwdc manais 
.af .,Tansteren«5 Lassere at ie Bil- 

Ilismsr as« di- unc Hirten iom ovføress 
indovcsr vort Samfund. Jea bar for 
Iriicssten tidt twtiit paa, at dot vildo 
udaøre ot dejliat VilscdiAllmtm om 

Hort Publ. Honio vilde foranitaltts 
zlldaivelsen af et faadant, med vort 

tSamfnnds Stoler i Svidien ofters 

Ist-tat af alle ctirtcrncs ndoocr vort 
Samitmd, misd et fort Omrids af dr- 
csnfelte .(cirter opt» Meniqhedcrs Gi- 

lftorie, oa den tjenstaørende Prwits 
Bitte-de sit-n det var so Ruhe-der 
sberfra, ica stulde fortcvlle, saa iea 
jmaa not ticllcsre holde mia til Tet- 
iiten on ikte iaadan fltwe nd oq filos 
P iofere over andre Ting. 

Vi bac- baft adfkilliae Dødsfald, 
nie-n des lizmer for lanat tilbaae i 
Tiden til at nævnes her; men flere 
at vore Menighedsfolk bar ftaaet 

ilige ved Dsdens Port: Weder Pe- 
dersen ca Mts. John Nielfen Mpo 
af Okanchc blev beuge opereret med 
iaa Tages Meile-nimm og for beg- 
siss Vodfommcnde hænate Lirset i en 

Traad for et Par Dank-, oa det var 

iikkert knn vcd Herrens bevarende 
Wand, at Traaden Mc bfev belt 
itaaret over og Livet 11dilukt. 

Tante Stines —-« ia undfkyld, im 
nwvnpr bende ved dette Nava, thi 
iaa-kender alle Dunste i oq omkrina 
Gartland brave-, — faldt for en 

Maanodcs Tid fiden oa kam iaaledes 
til Stabe at hun maatte holde Sen- 

xaen et Par Uger, oa er. førft for- 
nyltg begyndt at gaa rundt i Hutek 

Evi vesntesr tnart at fe hcnde i Gudg 
ssjns ist-n. 

Midt i Januar døde Christen 
Hantens Dotter-, som var gift oa 

iboedc i North Lake-: hun dødc fra 
.3 fmaa Btrn oq blev bearavet paa 
Edcn enaislikc Kirkeaaard i Stone 

sVanL 
! Hean Claufm Søn af Chr. Clau- 

fen, blev for en 3 til l Uger siden 
llaaot slcsmt af en Plag, og for et 

LPar Dom- laa det rot alvorligt nd, 
.mcn nn er lmn i aod Bedring og 
har, da dette skrlvos, endoa vasret 
en Tut til Vym 

Trlefon og Telmmf kan raste til 
megen Nytte og Glæde, men de kan 
onlaa bringe Sorgens Budskab: de 
braale lanledes Vnd til Post Olfen 
oa Huftru om hendes Søfters Død 
nede i Kansas; vore Prwftefolk rei- 
ste naturliqvis der ned til Beam- 
vcsllem omend det var en lang oq 
kostbar Reife- 

Vi hat her fom andre Stedcr hast 
en mild og behagella Blum-, menl 
det milde oq tidt fugtlge Bejr hatt oglaa bragt megen Fortstelle og la 

Grippe med fig, men det vilde blive 

iformeget at nævne alle den Stags 
Tilfaslde; derimod er der lige for 
LTiden flere alvorlige Sygdomstils 
Ifwtde ihrandt voke Mcnighedsfolk; 
Mka Cruse i Stone er lige kommet 

Ihjem fm Hospitalet i Milwankee, 

;hvor hun har været undekkastet en 

ftørre Operation; Haunah Hemis- 
fen, Dotter af Fred Henriksen er paa 
Hospitalet ued Okancbe, lidende af 
Nervesvathd, og Mrs. »G. P. Jen- 
fen nf Oconouionoc er ogsaa al- 
vorlig fuq of Nervegigt og sfal uist 
oqsaa fendes pna Hofpitalct· men 

lud det nn vcere nok tned at fortwlle 
om mere af al den Elendighed, Tom 
Sygdom og Død bringet med fig. 
Jeg skal nu fortcvlle noget nf en 
anden Slaqs: vi har nemlig haft 
Sksftid ber i Hartlnnd of den Ihmij 
som ikke soadnn hører til det dir-asia- 
dagse. Onsdag den l. Febr. fejrede 
msmliq Und Lilurtonfcsn nq sustrn 
hist-ps- andbmlltm nq det or in en 

Højtid, iom tun faa Ægtcfolk op- 
lever. Kl. 11 qit de to gamle mod 
deres Vørn oa Vørnebørn til Jll- 
ters. Past. Olien talte over Tekitcn 
Luk. 24, 29: ,,Vliv has os Mein-U 
dkst er mod Aste-n, oq Daqen Eukl- 
der.« Eiter Alter-sangen samledcs 
klltcnialwdcn i Hirten-I simpt kwor 
bis dastledo Vorde iitdbød det hungri- 
xw Legemks til Vedcsrfmmslfe: nllcs 
Mcniqbvdens Mehle-innrer var ind- 
budnc, og de- ilcfte var med oq dpfi 
tnq i Foitmaaltidch ou det var sna 
mmct bunacsliqcro for os, fom dvt 
var førite Womi, vi barsch Weins-si- 
ninq i Vor ums Kirlcs Krnpt Da 
Licixsisninchn var til Ende, sam- 
lesdcss alle tilitcdonasrende i Hirten: 
tbi der knnde fo ilkc godt holdes 
Nuldbrnllnp udcn Gjild-Vrttdetale, 
ca den fik vi nd fm Prof. Ef· sm, l: 
dot var iiwr til de to gamle, at Past. 
Olicsn tolle-, men der faldt alljgevel 
adikilliaks Smnlkr af til os andre. 
Omkring Kl. 4 fkiltes Forsasnlinqkn 
csftcr at have tilbragt en vclsianet 
Tem- 

Men der var endnn mere Gliede 
i Amte im- de to minnt-, sont faule- 
ksos lmtsde tilbmat den-s Hilthdiksdna 
i silnds Gnsz om Aftenen ianiledesi 
nemlia liele Familien oa walks faa 
indbudne Venner i deres Zøns 

»Nein, sont var feillia fmnilrt for 
Anledninaem det var Uiftnok de be- 
twnlioinnie Betrieb-km fom vaa den 
Maade vilde alæde deres B-«ditefor- 
aldre Meniaheden forkerede dem en 

maaelia Stol til at lwile i paa deres 
gamle Tage og under der-es Ballet- 
ken ved Aftensbokdet i Ssnnens 
Hjem fandt de lmer et Muldstvkke 
De to aanile var glade, oq vi gloes 
dedes nied dem. 

Einvan 

Diekfou, Alta. 

» 
Naar jeg i Tag ital sende Kvits 

terina til »Danfkeren« og Tak til 
»de mange kundhaandet Givere til 
vor ferne d. lutl)· Kirke i Canada, 

»du kokn jeg det Ord i On: »Hast dit 
Ver vaa Vandet: thi du fkal finde 

idet lrenqe derefter« (Pra-d. 11, 1). 
Aa, hvor pasfer det paa Guds Folt 
her ved Dickfon, der i manae Aay 
hat akbejdet oq kæmpet med Gud 

-for at iaa et Giidshiis, sont man 

knnde betrasde med Ærbødinhed oq 
DErefrygt Aa, hvor passek det paa 
eder, J glade Givere J, lam hat« 
iendt eders Gave til mig med mange- 
oimmntrende Ord oa nied Ven, at 
vor kasre himmelske Fader vil riaelis 
aen velilane den til wales Frelle 

Hvis J nn stod her i Dickion oq 
lietraatede den heilige, prwatiae Kir- 
ke — og ikke den alene, men de 
manae alade oa taknemmeliae An- 
sigter — ja, da er ieg fuldeligen for- 
vislet om, at J alle vilde udbrydet 
Ja, vi har nok faaet Reuters Ren- 
ter af Brei-et vi kastede paa Van- 
det. 

Nu staat Kirken færdig til Ind- 
vielse, fom først vil finde Sted den 
7. Mai. Vor Formand Past. G. V. 
Christiansen vil da komme oq nd- 
føre den ftore »softidshandlinq. Om 
det ikke bliver en Mindedag i Ca- 
nadass Historie faa blinkt det allj- 
czevel uden Tvivl en Mindedaa og 
Gøitidsdaa for manae Mennefker. 
Vor begeistrede Fornmnd G. B. E. 

Hil vist strich den Dag i sin Minde- 
Ibom thi han vil nok ikke aenkende 
Vetlmnia Kolonien og kun vist 
IX; af Befolkningen. 

Som Tat for eders Redebonhed 
indbyder Betbania Mah. eder til at 

komme og være med til vor Kitte- 
indvicslse -— med til at takke Gnd 
med os- for bans uendelige Godhcd 

lou Trojnfthed imod os. 

Hvis J tager med den første Ex- 
cnrfion i Maj, den 2., da vil J 
vasrc her j qod Tid. Nenn-Billet 

«vil vist koste s25 fra Omal)a, og i 
Canada san J reife for 1c Milen 
lmiss J ikkc kommer mcd den Excurs 
sinn. Lin denne Ercnrsion kan J 
læfe i »Dansteken«; den bekendtgøs 
rcsci af Uknrtnn N Chkifliktnfem Elk 
Horn, Ja. 

Vi vil sind Vaa Forbaand: vasr 

met-Mist inslfoninnsn og ,,vwr en Vel-» 
simMspC 

Her folget sna Jwitterinaen 

4 

P. O Linden, Chirong PAWUl 
N. es zic. echt-um Auduhokkzwoi 

Peter-sen, L«ludubon, Ja 5.()« 
LI.P.:)ia—ksmnssksn. A11dub0n,Ja. le 
:!I«’.-L«.ancr5o11, Wumam N. T. 2«0() 
Iliiafsis -L"m1scn, Plain Nebr. SM- 
Cfn«. Ilitdscrsum Blaitk Nein 5.0() 
NL..x«sc1nscn,Ecmnton, Ja. 5.()0 
N· P. Olscsm Weit-Brauch Ja. 5.()0 
P. rkiiuiscm Flartom N. T. 5.00 
N. P- imnm Ziicnnlarcy N. T. 5.00 
N. O. :1s’i(-lfc11, Norma, N. T. 5.00 
NielsJ Hund Mohall, N· D. 5.00 

J. O. :U«’uo-I, Norma, N. T. 5.00 
O. E. Tattimy Wimer 5.00 
C. L·«.Cknistenien, Flarton,N.D. 5.00 
« C. Dunst-n. Ficumare, N. D· 2.00 
J Mikelsen, Kenmare, N. D. 2.00» 
Lord Hausen, »Wenner N. D· 2.00j 
Jean Oncrgaard, Kenmare 1().00 
L. Linduuish Red Cloud, pr 5.00 
Sein Heiniem Uennard, Nein-— 2.00 
Martin Heinsem Kennard, Neb. 4.20 
Carl Wurst-n- Quinard, Nisb 1.00 
Anna Jiielim wart-hope Aalt. 1·00 

! 

J alt s126.20i 
Tidligere indkommen 480.55E 

Tilfammen 8606.75 
Eders i Herren 

J. Magnussem 
Mgh.s Præft. 

Eltenningfoin Wie-. 

27. Februar 1010 

Lin-re Past. Finder-sen! For en 

laanere Tid fiden lieste jen Deres 
Artikel i »Danskeren om Sproget 
Im ei· fnldkonnnen enig Ined Dem. 
Im bar 11 Børn lniomf nnqle er 

nolssne Im er af den Slags Tan- 

vstere, der elikek deres Moderszmaab 
on lsrnqer det i mit Hjent Jeg har 
unsaa aivet mine Vørn Retiaionsi 
nnderoisninn i det danile Sprog: 

knien jeg fer med Vekymring, at det 
er ikke levedygtigt for Børnene Og 

,iaa hat jen en anden Vekymrinq. 
Dei sek ud fo: mig, som We ch. 
ledere er blinde for den Sag tillige 
nied en fior Dei ai vort danske 
Falk. Men flal vor llnndom bjeraeö 
for Gnd, saa maa der ske en For- 
andrina san hastig iom mutiqt: thi 
der er ingen Tvivl om, at det engels 
fke Sprog er Hiertesproqet for Børs 
nein-. Oq skal der nøress et grun- 
digt og varigt Arbejde, llaa maa 

det fke iaenneni det engelsle Sprog. 
Ja, det er jo en Kendsqerning, at 
Warnene indbyrdes ikle taler andet 
end det engelsle Ein-on- selo om de 
lmr leert at lasse on ilrive det dan- 
fke Man kan blot prøve at læqge 
ndale Vøaer on Blade, der bandler 
om samme det ene paa Dansk on det 
nndet paa Engelsf. Jo, vi er vist 
eniae om, at de tagt-r det iidfte. Ja, 
lnmr snllelin var det dag, om man- 

ge af vore unqe Daniksvlmerikanere 
fom er fsdt oq oplært her, vilde 
gaa ind pack vor Prasfteskole oq lade 
iia uddanne til den anivarsfnlde 
Prasstegernina: tbi de vilde Io have 

«Hjertesproget for Unadommen Det 
er en Kendsgerninq, at de flefte af 
vnrePræster er danfkeJmmiaranten 

,Jeg ded, at vi Danfle elfker vort 
«Modersmaal heft; et nammelt Ord- 
spraq figen ,,Kterliahed gør lzlind", 
on sen ved, at jea bar Medbold af 

"en ftor Del ai Priester-ne men jeq 
bar og manae imod miq. Sekterne 
fer nok vor Ofælpelsshed og de 
benytter sig af Anledninqen, lige- 
som den amerikanfle Sport heller 
ikke er srkesløs. 

klscaatte disse Linjer blive UMAAPN 
i bodfte Mesting. 

Sau vil im flutte med on kast- 
lia Hilft-n til »Danskeren«s Redak- 

Itør og Hulden 
Jes Jacobfem 

Shennington, Wis. 

Miasma-reifen 

Missionömsdr. 
Om Gud vil, holder Bethlehems 

Menighed i Royal, Jowa Missions- 
møde i Dagene fra den 9. til den 
12. Marts. Alle er venligst indbuds 
ne. A. L. J. Søholm. 

Missionsmøde i 

afholdes, vil Gud i Hompton 10.-—«« 
12. Marts 1911. Alle velkonme. 

A. Th. Schultz. 

Missionsmsdc 
holdes-, vil Gud, i Bethania Meniqs 
bed, Plaiuviem, Nebr» fra den 9——— 
12 Mart-I. Alle er nelfonme. Paa- 
Menigbedens Vegne 

Karl M. Haufen. 

Ungdomsmjdc I 
holdes, Vil Gud, i Ztaplel)urst, Neb» 
fra Fredag d. 1s). til til Søndag d. 
12· Worts-· Følgende Eniner Vil kli- 
ve drøftedn 

1· Hoorledes bliver et ungt Men- 
neske stærkt i Herren? Ef.6,10· 

2 Aandsudgydelfen i Tillnytsxfng til Es. M, Z— 5 

Prasstekne J. Gertsen og A. M. 
Meler har louet at deltage. 

Væk saa god at komme med. En- 
hver et velkommen. 

Paa de unges Beque. 
» 

Jvar Marias-Hansen,' 
Staplehurst, Nebr. 

( 

Krcdsmsdr. « 

Illinois Krebs af »Den forenedei 
danfke ev.-lutl) Kirte i AiIierika«; 
holder, vil Gud, sit Foisaarsi sKredsss 
mødc i Bethania d. ev.-luth. Wenig-·l 
heds Kirch Webster Grove, Mo» fra- 
9. til 12. Markts. l Forhandlingsemner: 

1 Snildhed og Enfoldighed i Hen- 
hold til Matth. 1(), 16 

2. Helliggørelsm 
3· »Menigheden« i Guds Ords 

Lys. 
L. P e d e r s e n, 

Kredsformand. 
Bethania Menighed indbyder her-l 

.ucd Venner fra nwr og fjern til 
unpmmsvnte Møde. Komi Vcer del- 

.fignet og væxe en Velfignelfe. 
» Tilrejfende bedes melde deresKomsj 
’me i god Tib. i 

Pcm Monikrhedvns Vegne. 
M. Th. Jenien, 

Webfter Groves, Brauch P. Q, 
407 Providence Ave, St. Louis, Mo. 

l 

chdsmsdr. 

Minnefota Kreds af »Den forenes 
de danske ev sluth Kikke« afholder, 
om Gud vil, sit Foraarsmøde i Be- 
ithania Menighed ved Gilfillan, 
Minn» i Dagene fra 16. til 19. 
Marks. 

) Modet begynder med Høimesses 

gudstjenefte Torsdag Eftermiddag 
Kl. 21-9. 

Emner til Dtøftelse: 
1. »Uden J omvender eder m 

zblivcr som Børm kommer J ingen- 
jlunde End i Himmeriqcs Nige« 
sMattlL 18, 3). 

) L. Guds Trofafthed (1 Kong. 17, 

;7—9; 2 Tim. 2, 13). 
» 

Herren give ok et rigtig veliianet 
Mødel 

J. Simonfen, Krebs-f. 

Hernied indbyder Bethania Mah. 
’vcd Gilfillan, Minn., til Foraarss 
kredsmøde, hvortil alle er hjcrteliq 
indbudne. 

Tilrcjsendc bedes melde deres 
Komme til Jens B. Hausen, Mor-; 
nan, Minn, R F D. Nr. Z, fsrj 
den 10. Marts. Dette gwlder baas 
de Præster og Beinaende —- fau; 
der kan blive sprget for Jndkvarsi 
tering. 

H. W. Bondo, Mgh, Præst. 
Zeus B. Haufen, Mgh· Form» 

NB. Tag Billet til Gilfillan. 

Kirkciudviclfc i Dickfon, Alta. 

Vil Gud, blivrr Bethania Wenig- 
Zseds nin Kirkis i Dickson, ’lll)erta, 
Cnnada indviet Søndaaen den 7. 
Mai 1911 og Missionsmøde vil bli- 
ve afholdt de 3 følgende Dage. 

Korn nn Venner og være med os 
i disfe -Gøjtidsdage, for at tilbede 
Konqm den Herre Zebaoth«. (Sach. 
H, 16) J skal være hjertelig vels 
komnet 

Vil J melde eders Komme i ges 
Tid til en af UndertegnedeP 

Paa Bethanin Menigheds Beque. 
S. P. Lonneberg, Find- 
J Magnussem, Prceft 
Dickfon, Alta» Cannada. 

Mission-Butsu 
vil blive a«fholdt, om Gud vit, i 
Ebenezer Menighed, Audubon, Ja., 
den 19.——21. denne Maaned. 

Alle er hjertelig velkomne· 
Paa Illkenighcdens Vegne, 

G. B. Christiant 

Missiousnwdc. 

Vil Wind, blimsr der Tlshissn is- 

møde i Et. Etcfans d. ev. l. Acke- 

nighcd vcd New Liszlmth Wie-» Jen 

II. m M :I.h’art-5. Alle er oelioms 
ne» Pan :1.Ii’c11j-,15)cdisns anu 

P. P. Thisted· 

Hjcmmrts Bibliotek. 

Nogle nf de nyere »Es-gen 
Hittcbarnet —- Fortælling af 

Susanne Gaguebin. Oversættelse 
af Vertha Heiberg. 292 Siden 
Jndb. 81.«25· 

Hautso — Zigøjnerfortælling af 
Elisabeth Franke. Paa Dansk ved 
John Miskom 9« S. Judb. 6()e. 

Eiter — Form-Hing fra Kristens 
forfølgelferne i Armenien af »Vat- 
tenie«. Oueriat af Past. N. P. 
«kads(1n. 188 Siden. Jndb. 90c. 

llnge Hiertor —- En Fortæls 
ling of Lanritz Peterfen. 111 S. 
Jndh 7(L)c. 

Han vilde noqct — Fortcels 
lfng fra den Were Tid i Danmark 
af Vilhelm Tankau. 138 Sider. 
Jndlx 80 Ets. 

Hierterne drives — Nutidss 
fortælling af Elith Pedersen. 295 
Sider. Jndb. s1.30. 

Mara — Valdenserfortælling af 
B. Ulmen.« Paa Danfk ved Past. 
N. P. Mader. 121 Sider. Jndb. 
70 Cis. 

Dan.Lutk1. Publ. Haufe- 

Dunst MissionsiSangbog. 
—for.— 

Hedninge oa Jsraels- 
Missionen. 

Samlct af »Kmnitccn for de al- 
111indcsliqo Lkdrcmissionsmøder«, sont 
beflaar af Post. Jl. Busch, Bifkop 
Kuck, Past. T. Løgskrnp, Dr. teol. P. 
Madlmh Grossercr Jobs. Sehr-det, 
Pastor Vilh. Sørenfcn og Lic. wol. 
Tonn. Udgivet af »Bei danfke Mis- 
sionsselslab«. 

» Bogen indebolder 163 Missionsi 
fange nlfabetisk ordnede i to Asde- 
linger: ; HI 

I. Hedningemisfiom 
2. Jsmelsmisfion. 
Liacsledes bistoriske Oplysninget 

« 

om Sangean Oprindelse, osu. 
Trnkt paa godt Papir. Megsl 

stwrkt Omflag. Ptis 15 Ets. 

Pna Partin gives Nabat. 

Dan. Lutle Publ. Hause. 
VI-Q- 

Fatm til Salgs. 
Min Farm,bcliggcnde i det state 

danfke Settlcment ved Milltown og 
Durl, Polk Co., Wis» hvor der et 

flere dansk-lutherfke Menigheder. 
Formen bestaar af 100 Acres god 
Lermuldjord i god Dtift, 70 Acht 
ryddet, Reser Skov»pafture«. Gode 
Bygninger, godt Band. 3 Mil til 
Lucl, LIA til Milltown, 60 Mil til 
St. Paul. Skole og Kirle 72 Mil. 
Nural Free Dillvery og Telephonr. 

Mist-es folgt inden Fokaar. 
A. J. M I l l e r, 

Million-m Wis. 

For Wrn og Bskncvcnnen 

Hasster indeholdende Bornefortaslljns 
ger samlet og udgivet af Jndrvs 

missionær O. Olsfo n. 

Pris pr. Hæfte 6 Sti. 

Tor er udkommen i alt over 20 
Oasfter. men nogle af dem er al- 
lerede ndfolgte. Vi hat paa Lager 
14 forfkellige Hæfter. Hvert M 
indeholder fra 2 til 4 Fortællknqer. 

Disse« 14 Hæfter tilbydes, fa- 
længe Forsyningen vorer, Allum- 
men for 75 Cis. portoftit fülle-IN 

Dan. Luth. Publ. Deus-. 


