
mest den, som bringet Forsoning 
og Forligelfe. Hei-til er imidlertid 
at spare, at ,,tende« kan lzruges i 

flete Betydninger. Men tages det i 

bibelfk Bewdning: at have Sam- 
fund medj — er den Imførte Paa- 
ftand uholdbar. 

Og det famme maa siges om dens 
Fomdfætning, ud fra hvilken den 
sluttes Det hedder (»2 ide 55) 
»So-minnt fik Jsraels Falk Pras- 
stedsmmstf —- Det var ikke ind- 
stiftet under—Opholdet i ÆgypteuJ 
Tof, fom Follet færlig erfarede der 
som guddommelig Garn-, var Paa- 
slclammet. Paaskelammet er jo i 
den nye Pagt Kristus Jesus. Maus 
san altfaa kende Kristus som Paa-l 
slelqn uden at lende ham som; 
Yppetftepræst.« —- Som enhver vil 
fe, folget det fidste ingenlunde af 
det fsrfte. — Med femme Ret kun- 
de det paastaas, at man nu lan væi 

re Guds Falk uden at følge Jesus 
Kristug estetfmn Israel jo varGuds 
Roll, inden det fik Moses til Le- 
dest. 

L. Et endet Sted hedder det: 
»Ser om vi altsaa havde en Hel- 
liggfkelleslære der var fuldt kor- 
rekt efter vore ftrengeste konfessio- 
nelle Nester, tsilde den være met-di- 
lss for-os, indttl Hin-ist fik Smag 
Pan Livet i Guds Helligdom«. (Si- 
de 102). — Jeg forftaar Me dst 
»altiaa«, her staat-, knn ikke fe, ud 
fm hvilte Ptæmisser den anførte 
Slmninp drageQ Og jeg forstaar 
ikke retten-, end at Forfawepen ved 
-de«nnsskte Ord hugger den Gren 
Uf, han selv sidder paa. Det er dogk 
vel hans Henfigt med fin Bog at. 

give i hvect Feld et Bidwg til ens 
ret Last-e om Helliggørelsen Han 
kan dog vel ikke ville erklcere en 

faadqn for værdilss. Snavrdt jng 
ded, et ,,vore strengefte konfessionel-l 
le Reglet« Guds aabmbarede Ord 
fault-des iom det foreljgger i den 
hellige Skrift, og det maa da vel; have den hsjefte Beerdi, og faa vidt» 
jkg ped, er der nm ved det, at Hier-; 
tet san iaa Smag paa Liveck i Gudsi 
entnng J hvekt Fau- kendeks 
ieg irre nagst endet Mit-den endj 
sige et bebt-e ! 

Z. Og nu angaaende Yopekstepmsi 
stedlnnnet ——- oglaa Misti Ypperi 
steptæstedømme, da et der ved For-! 
fatteeenö Fremstilling deraf den weis 
set væsentlige Mangel, at han hat 
overset, at Præftedsmmet hat ikke 
blot en nwd Gud vendt Side, ist-lag 
hvilken Præsten — vgfua YPPerftesj 
prreften handler part MenneftenesI 
Beginn Lad os kalde den O f ferfiil 
den. Men det hat ogsaa en mod! 

Menneslene vendt Side, sotn hvilekx 
pan og folget of den anden, ifslgeJ 
hvilken han paa Gudg Vegne henis 
vender sia til Menneskene Lad osx 
knldc den Velfiqnelsessiil 
den. Ellen om man hellere vit: 
den mod Gud vendte Side er den 
sacrificielle, den mod MeniJ 
neskene vendte den fatrameniz 
tale. Og ud herfra man den Uns-J 
fentqufte Anke mod foreligaendel 
Von gekos, hnilket hænger samtnen 
med dens reformerte Inspiration 

4. Min Hovedanke mod Bogens 
et kortelig sagt drum-, at den over-- 

set, at Jesus Kristus er ikte blot 
den store Oppekfteprwfh sont brin- 
get det store, eviggyldige Selvoffer, 
det enefte Forfoningsoffer, Tom 
gældex i den nye Pagt Men han er 

oglaa den, fom bringet den evige 
Belsiguelle fra F a d e r e n, sotn han 
han ved sin Helligaand forkyndetn 
tildyder og ttlegner arme Syndere 
nenne-n Ordet og Sakramenterne- 
saaledes sein den hellige Skrift os 
vor lutheeste Vetendelfe leerer med 
klare og tydelise Ord. Evangeliet 
er io det »so-setz Oed«. «Kristi 
Ord«, oq i Dauben gerei den en- 

kelte delagtig i M Rande oq 

faar Kraft til at vandre i et nyt Lev- 
net, og ved den hellige Nadveee 

fornyer og W den enkelte i 
denne Rande, —- den Wenigstele 
ism sprinaer ud fen Kristi Offek 
den ene Gans. —- 

Men om dtsle Tini, denne tuderi 
lige Sammenhteng melletn Mtei 
demmets to Sitte-, berstet i ncevni 

te Bog, den dhbestr Tau-heb laavidt 
jeg kan se og here. 

ö. Navnlig man laadant feel-av- 
se en med Henlyn til den helltge 
Nadvere Der er noget absolut galt 
ver en Helliggsrelseslære, som 
ladet den hellige Nadvete 

ude af Betragtntng. Da en laadan 
et en fremmed Plante i den lutherk 

ske Kier smn man ikke mindst maa 

forbavfes ved at finde i Danmatk. 
Jkke fordi im mener, at de danfte 
Kristne er mindre Ludfctt for Bild- 
farelse end andre, men fordi baade 
Grundtvig og Wilhelm Bett san 
stwrkt har fremhævet —- og«faa Nod- 
verens Betvdning som Helliggsreli 
sens Maaltid. 

Jeg kan i denne Sammenhæng 
ixke undlade at minde om følacns 
de Ord of Hebrwerbrevet: »Lader 
eder ikke omdrive af de manqehaani 
de on fremtnede Lærdomme! Thi 
det er godt, at Hiertet ftyrkes ved 
Rande-n, ikke ved Mad, hvoraf de 
inqen Nytte shqve hokdt, som have 
holdt sia dertiL Vi have et» Alter, 
af hvilket de ikke have Net til at 
rede, som tsene ved Tobernaklet.« 
Geb. 13, 9—10.) 

lII 

1. Ja, san mener du vel, at Va- 
nen, iom her er Tale am, alliqevel 
er en daatliq Vog? tænker jeg mig, 
nagen iige Mit Svar er: Jugen- 
lunde. Jea trot, at der er fremholdt 
Ting i den, iom er vel værd at 
overveje, Sider af Sandheden, fom 
det er vel vcetd at tage til Lisette 
Lad iaa viere, at den altfor meaet 
overiet den Helligaands Gerning, 
at den tillæqgek Jesus— Kristus, 
hvad der eaentlig tilkommer den 
Selliqaand Det hat den tilfælles 
med saa mean religiss Litteratur 
nu om Dage. Glemmes maa det 
dog ikle, at den Helligaand ogfaa 
er Kriiti Aand og Mærket paa bang 
Efendom her i det fremmede Land. 

L. Men naar jeg skulde fremhæve 
noaet, som san-läg bar tiltalt mig 
ved Bogen, iaa er det dens ftærke 
Fremhævelse ai Jequ Kristus fom 
den levende Frellety der altid lever 
til at trasde frem for os, der be- 
standia bæter sit Falk og dets Vel 
M sit Gerte Denne Sidc af Sa- 
aen trænaer til stærkt at fretnhæves, 
ikke mindst nu om Dage, da hans 
Moditandere behandler ham sont 
ved Dsden afgangen, og det, han 
har efterladt fig, sont nuget, de 
fan flalte og valte med, fom de vil 
on bedst kan. 

Oa ikke mindre stærkt fremhæver 
Bogen, at Kristendommen et et 
IZYyItftehaandsforholb til en levende 
Frelien bestandig Forbindelse med 
hom· Kun alt, alt for meget er det 
for mange Mennesser blevet et For- 
hold paa anden og tredie Haand, 
en Lektie, iom man can fremsige 
ved Lejligheder, hvor faadant as- 
res fornodent, men sont man ellers 
ellers ikke hat noaen Brug for· 

3. cndvjdere vil jeg Aste cpmærks 
sont paa Bogen-S ftærke Fremhcevels 
se og Bettagtningens Betydning, 
det, iom man med et fremmed Ord 
lalder Kontemplatiom icerlig i 

Modsertning til den Msdesyge, som 
ikke er iaa lidt udbredt i den mo- 

dekne Kriftenbed Der er ingen 
Tvivl om, at ital Moderne blive as 
til Gavn faa maa vi overveje disse 
Tian i vore Hierin-. 

Ltgclcdes Var det tiltalt mtg itke 

lidet, hvad der i Bogen siqu om 

Fællesbønnem og i det hele omBøns 
nen. Dei kan dog vift ikke nægtes, 
at det altfor meqet er gaaet ud af 
Folks Bevidfthcd, at vore Gut-stie- 
nestek for en meget væsentlia Dcl 
skulde være Fællesbsn og ikke blot 
bestaa i, at vi gaar hen og hsrek 
en Praediken eller en Priest. Blot 
vi dog kunde iaa FæMbtnnen til 
at blive ftærk i vore Ritter, at vi 
kunde htste mer-e af den« Velligs 
nelse. 

l. Det tun not W, at Bogen 
lidt for meget fremd-wer Falles- 
bsm, faul-des som den bang-s i 
ceformette Squtmd i hvilke den« 
jo M er M eaeste Nandemidss 
del. W anhat ek, at ingen, sont 
kender nagst til vore lutherike Sal- 
mebsger. Lan unbgaa at se, at enl ikte liden Dei af deres Jndhold er- 

Formet for Mitwi- Og det spre- 
kommer mig, at vikkelig Fallesbjw 
sit imdanne Former ntdvendigez ! 

ist de beben-de lau bebe met For- 
stssd. Wen its inqu- vist«ikke m-( 
get- fejl ved at musica, at-- itse faas 
af?-Cvote Aktiegængere Genugtu- 
Bsnnerne forau »Im-et Jota Pres- 
stens og ikke derek Sag, ist-tu de 

alle indledes ved en htjtidelig Op- 
fordring til Feelleöbm 

Men not bekom. 
Bogen fortjener at lceied og over- 

vejes. Det er mit Saal-, at den man 

Yfinde opmcrrkfomme Laesere ogsaa 
Yblandt os. 
« Blatt-, den 5. April 1911. 

. P. S. Vig. 
—-......—--- 

l 

De danfke Studentetiangere. 
«Chi.«ago Tribmie« indebnldt for- 

leden folgende: 
i ,.Føl,1mde det EksempeL som Nor- 

caes oq Enerrias Universiteter dar 
Hat, har whean Universitet bestemt 
at send-c sit StudentersSangkor til 

Amerika for at qasfte noale af dcts 
»ftørfte Byen i dette Foraar. 50 Stu- 
dente-r er bleven valgt fra de for- 
fkelligc Sangforeninaer ved Univer- 

isitetet, og de vil medbrsnae flere 
Kunftifere fra den konaeliae Opera- 
Kngt vil arrivere i New York den 
1(3. Maj, og dets fsrste Kontert vil 

.blive givet for Prcesident og Mrs. 
i et Haveselskole ved det Ovide Hus 
fire Dage senere Præfidentens Jud- 

1bydelfe udstedtes gennem den danfke 
iGefandt i Washington, Grev Carl 

IMsoltke Turneen vil omfatte Chicago, Ra- 
cine, Milwaukee, St. Paul, Minne- 
apolis, Omaha on andre Byer· J 

fChicago vil Kot-et fynge i Orchestra 
Halt den 21. Maj. Studenterne vil 

«ogfaa bespge Chicago Universitet 
sTuren arrangeres under Dankt- 
sAmerikansk Selfkabs Auspicier. 
Kronprins Christian, der selv et. 

lStudent fra Kobenhavns Universi-. 
tet, er dens Protektor. Universite- 

stets Nektar hat offentliggjort føls 
Igettde Skrivelse, der viser Turneens 
AOpaave 

»Københavns Universitet tillader 
sig at udttykle den varmefte Sym- 
pati med og Interesse for den Tut 
til De Forenede Stater i Nord- 
Amerika, som danste Studenterfans 
qere nu for-beredet 

De danfke StudenterfangeresSels 
stab bestaar af graduerede og under- 
graduerede fra Københavns Univer- 

isitet, som stadig ftaar i Forbindelfe 
7med Universitetet og givet musi- 
kalsk Asfiftanee ved allellniverfitetö- 
festliqhedet. Ved at planlægge en 

faadan Tut til Amerika har Sel- 

llkabet haft forskelliqt til Henfigt: 
·Fsrst at præfentere dansk Sang for 
et amerikanft Publikum, dernasst at 

.qive Medletnmer af det danfte Uni- 
versitet Lefligshed til at dlive kendtf 
med asmeritansk Liv og amerikaan 
Natur, og endelig — iidst men ikke 
mindft — at bringe Landsde i 
den fierne Verdensdel en Hiler i 
Sang fra deres Niederland 

Der-sont denne Hensigt naas, faa 
lkan Turen blive af ikke ringe Be- 
"tydning for national Kultur-. 
. Paa Universitetets Vegne snfker 
Jeg derfor hierteligft at anbefale 
,Sanqere til ethvert Universitet el- 
ler Universitetökreds, de maatte 
komme i Ver-rings med i Amerika, 

liaa vel som til alle de Mondighes 
Ider eller private Mennesker,- hviö 
Ststte maatte have Betydning for 

ldet helc Foretagendeö Udføkelfe 
I Kr. E r s let-, 

I h. a. rector Universitates.« 

Kpikespspkkuxcer 
Ferndale, California. 

Det hat været min Hensiap helf 
fiden feg blev valat til Mexighedss 
jKorrefpondent, l det mindste en 

Gang at prøve paa at strive noget 
af almen Interesse til vort Sam- 

.funds Blad. Men da jeg aldrig hat 
gjort noget i den Netning str, vll 
jeg bebe de ærede Lcesere undfkylde 
alle Mangler, —— det vll da fiqe, 

fhvis det kommer l Planet og ikke i 
Papirskurven 

For at skrive om noget, lom al- 
lerede er pasfereh vil jeg am til- 
baqe l Siden, hell til den km Jus 
lettdJ da havde vi sont sædvanlig 
vor cibnesieqndstienestr. lwortil 
vi altid har nor temmelig tumme- 

llqe Mike gebt fyldt as andæqttge 
Tllhsrerr. 

Pan tredie Jnledags Aften hav- 
de vore Sendagsfkole Bsrn dere« 
Weis-END hvilken var meget vol- 
lykket. Vl gamle er altld grade ved 
at være med ved laadanne Lejligs 

Lhedey det gør os hiertegodt at fe 
de nnge blive lebet from paa Vejen 
til Frelleren. 

Nu forleden, 16 Mai-ts, fejrede 
et Par gamle Falk, nemlia Peter 
Christian Peterfen og Huftru Lavi- 
sa Peter-sen — manqeaarlge Med- 

OOPSNHAGSN sNUFIP 
CARANTI FOR KVÄLITET 00 RENHED. 

OOPENHAGEN sNUFF er tilberetlt ak den hedste, gamle, rige. statt-le aw- 
Inatislce Bladtobalk, til hvillte kun saaelanne Ingtedienser er tilsat, som er natur-läge 
Blandingstokfer til Bladtobalc og absolut rene Aroma-Ekstralktek. sausmalingsptos 
cesseu bibeboldek Tobaklcens gode Szene-lieben og alle de bitte stoffet og syketz 
som sindes i naturlig Bladtobak borttages 

OOPENKAGEN sNUFF ER DEN BEDsTE BAADE TIL sKRÄÄ Oc- 
sNUsNING 

Kacsimile ak Gatantl i hvek. 

For-lang copeubagen snuikk W W 

lenmier af vor Menighed den 
sjreldne Fest, fom det kun forunJ 
des de fasrreftc af os dødelige Men- 
nciler nt onnan —— dort-s Diamant-l 
bryllnn Festen blev fcjrct paa for- 
fkellig Bist-, men alt i kristelig Arm-d. 

Før Spisningen Vekslede det med 
Sang og Samtale oa efter Spisi 
ningen lioldt Paftor A. H. Jenfen 
en tsrende Tale til de gamle, og 
som oi andre tilftedeværendc længe 
vil mindes. Festen blev fejret i 
Hjemmet, da de gamle mente, at de 

»ikke kunde taale at komme til Kiefe, 
«og Tiamantbrudgommen er temmes 
lig tunghøt De kaere gamle hat 
meget at takke Vor Herre for, ikke 
blot, at det blev dem forundt at 
leve et tredfindstyveaarigt lykkeligt 
Samliv: men ogsaa for, at de har 
en god og kærlig Vernefloh som er 

dem meget til Trøst og Hjselp paa 
deres gamle Dage. Af Bsrn har de 
i alt haft ti, hvoraf tre var død i 
det gamle Land — Slesvig —- set 
de kom her til Landet for 26 Aar 
fidem hvortil de fleste af Bernene 
var udvandrede forud. 

l Der er syv herlevende Bern, hvils 
H et , Mes. M. P. Meng, Fern- 
bele, — Chris Peterfem Kot-beh- 

Mts H P Peterfen, Ferndale, —- 

Martin P. Petevsen, Ferndale, —- 

Louis- Petersen, Loleta, — Jack og 
ths Petersen, Fortuna. 32 Bist-ne- 
b en og 25 Bernebsrns Bern. Nu; 

»Um dette -Ønske, at den kære Gud 
vg vor dyrebare Frelser vil forundel 
ide w gamle en btid og kolig Alver- 
»dom, oa naar faa Herrens Time 

H mer, fsre dem hjem til sig i sin 
De Himmel for der at fkcenke dem 
evig Salighed. 
1 Som det vistnok er de flefte be-l 
.kendt ftaar Menigheden her i Fern- 
dale over for et Prcefteskifte i denne 
.Ti-d. 

s Vor Menigheds Stifter og tret- 

Ytenaarige Præst, Past. A. H. Jen- 
sen, har jo modtaaet Kald fra Me-( fnigheden i Storbyen San Francisit 

!co. Bare nu Herren rigtig vil vels’ 
signe Gerningen dernede, at mange; 

»Ein-le maa komme til Syndserken-j 
delfe on finde Frelse i Jesus Kris? 
stus. l 

Vi vil nu med det iamme Infke’ 
nor Ben on Sjcelesørger med Fami- 
lii-, at det maa gaa dem rigtig godt, i 

oq at Herren vil fkænke dem Sundi 
hed i deres fremtidige Hjem 

Og faa vil vi haabe og bede til: 
Gud, at han vil ftyre det faaledes,; 
at vi ikke alt for længe fkal komme 
til at nære foruden en Sinnes-mer 
her i Menigheden, men at vi snart 
maa faa en rigtig god Prcest igen. 
Saa vil jeg slutte for denne Gang 
med Ønsket om Guds rige Velsigi 
nelse til det forestaaende Samfundss 
Aarsmsde og Jubilæumsfest Og 
Iaa hjertelig Hiler til Bladetö Per- 

lsonale og alle Lcesere 
A. Bonniksom 

Menighedens Korrespondent. 

Selma California. 

Foruden de 29, hvis Optagelfe i 
Menigheden, der nylig er fortaltl 
om, er der flere andre Familier,« 
som er kommen her senere, og fom 
nu ogfaa bei-get vor Kirke her i 
Selma og deler det aandelige Gode 
med os. 

« 

Vi har nylig haft Beflg If Mr· 
Jens Hausen fra Eoulter. Ja» han 
opholdt sig mest has P. F. Peter- 
son, fom er kommen her fra Couls 
ter, men fom nu boer paa den smuki 
ke og gode Frugtfarm, fom Peter- 
len kobte i Efteraaret, 2 Mil Nord 

og 2 Mil Øst for Selma Til sam- 
me Petersen koin ogsaa for 10 Ta- 
ge siden Mr. Waldcmar, der ogsaa 
or fra Coulter, Jo» og besøger as 

lusromkring i denne Tid· Hon tæns 
ker at komme igen og bosastte fig 
her nie-d Familie til Eftcsraaret 

Mr. Peter Schmidt fra Dane 
Co» Wis» med Familie er ogsaa 
nyliq kommen her i Nærheden for« 
at bosætte sig her omkring. 

Selma er en rolig og fredelig By, 
fri for Salooner og berusede Men- 
nefker. Den er dog ikke saa lille, 
thi foruden 2 store toetageks Stole- 
huse, hat vi 2 Højfkole-Vnaningcr, 
som nu er bleven for smaa. saa der 
er folgt Bands for 860,000 til at 

bvage en ny Højskole for i Som- 
mer. For 2 Aar siden blev der neb- 
lagt Sewers overalt i Byen, og 
fide-n den Tid er næsten alle Hufene 
bleven forbundne dermed. Saa for- 
uden Vandværk, har vi baade Gag 
og Elektricitetsoærker her. Men i 
Aar bliver der arbejdet meget paa 
vorc Gader for at brolægge dem i 
Sommer-, og der er bleven ordret 
lagt over 6 Mil of Cement »Side- 
walk« nu i Foraaret, og Arbejdet 
dermed begyndte for en Tid·siden. 
Foruden mange andre nye Bygnin- 
aer blioer her sbygget et Hotel af 
Eement, og vor Ven og Landmand 
J. T. Olsen har Kontrakt paa Trek- 
arbejdet for lidt over s7,000. Ho- 
tellet vil vel koste ca. 814,000. Ol- 
ien tilligemed V. G. Johnsen (og- 
saa m af vore Menigheds Folh 
bar givet Bud ind paa at bygge 
den nye Hsjikole 

zkoruden de manch zwingt-»poet- 
ing« og »Caning Hufe, der allerede 
er her i Byen, ital der nu bygges 
et stort og moderne »Cannery« her 
i Selnm Det skal være færdig til 
1. Juni. Der er lsbt 614 Acres 
Land, til at fcette Bygningerne paa, 
fom not foreløbigt vil koste ca. 

820.000, men enden blive udvidct 
til op imod 8100,000 i Værdi. Der 
arbcides for Tiden med »Grading« 
voa en-Sporvognslinie fra Fresno 
iaennem Fowler og Selma tilKings- 
bum Den kommer blot 2 Kvartaler 
fra vor danfke Kirke og Prassiebolig· 

Foraarsvejr har vi jo haft her 
i lcenqere Tib; Frugttrceerne bar 
blomftret i Februar og er ved at 

sætte Fragt nn, og alt tyder paa 
en qod Anl. her. Der er kommen me- 

re Reqn her i Aar end sædvanlig, 
men her bliver Regnen aldrig for- 
meget eller til Stabe fom anbet- 
stehs. 

Saa venlig Hiler til »Danske- 
ren«s Personale og Lcesere fraVens 
ner sher langt vest- 

M. J. Schmidt. 

Bei-entstander 

Adresseforandringer. 
Past. A. H. Jenfens Abtei-se, fst 

Ferndale, Cal» vil efter 20. April 
blivc 152 Churrh St» Sau Fran- 
ciszto, Cal. 

Past. V. W. Bonho, fsr 828 W. 
15th St» er nu 826 W. .6th St» 
Davenport, Ja- 

Past. L.Johrksons Adresse, fsr 
588 E; IS. St.-, er nu 736 "E·,24. 
St» Los Angeles, Calif. 

Mission-stunk 
Vic End, aihotdes Mission-iusti- 

i Bei-zanke Meuighed vedsgsimhatb 
tson i Dagene fra 5—7 Itaj 1911. 

Alle velkommen. Tilrejsende bo- 
des melde deres Komme til under- 
tegnede. 

« 

Paa Bethania Menigheds Beque· 
H. L. Jensen. 

»F 

Kirkeiadviclse og Miösiaasmjdet i 
Kansas City. 

Om Gud vil, bliver den nye Kit- 
ke i Kansas City indvict Sandagea 
den 7. Maj, og de folgende Dage, 
indtil og med Torsdagen den U» 
bliver der afholdt Missionsmjdet. 

Venner, som vil bei-ge as ved 
denne Lejlighed, skal vcere hierv- 
1ig velkommen. Vi skal not ssrge 
for Kost og Logi til alle bei-sende, 
men J maa meddele os eders An- 
komst inden den 25. April. 

Paa Menighedens Vegne, 
Carl Wilhelmfem 

2104 N. 10 St» 
Kansas City, Kansas. 

Dei femtende Aar-indes 
-spk— 

»Den forenede danske en- 

luth. Kirke i Amerika. 

afholdes, am Gud vil. i Plain W 
« 

ev.-luth. Menighed, Bleir, Æz 
fta Onsdag den 7de Juni til Sta- 
dag den 11te Juni, beuge Das- 
ibetegnet. 

Den 12de Juni afholdes Judi- 
1æumsfeft. 

Madet aabneö med Hjjmesfos 
gudstjeneste Onsdag Formiddag Kl. 
10 i Menighedenö Kitte- 

Forhandlingsgenstande: 
1. De almindelige — i Anleh- 

ning af Jndberetningerne fta Sam- 
fundets Embedsmcend og Udvals 

2. Valg af Embedsmcend. 

ZSæregne Sagen a) Konstitu- 
tionsforflag om Aarsmødets Afhoks 
delfe enten shvert Aar, eller hvett 
tredie Aar. b) Alderdomshjemmet 

4. Emne til Drøftelse: Hedninges 
missionen (Matth. 28, 18 flg. pp 
Mark. 16, 15). 

Menigheder og Papste-, fom 
maatte Inske Optagelse i den fors- 
nede danske Kirke, bedes indsende 
Andragende derom i betimelig Tib. 

Tankesprog: Tjener Herren me) 
Glæde!« (Sa1. 100, 2.) jkf 
A. S. Nielsen, Sekretær. s« 

G. B. Christianer- 
Fort-kund 

. I . 

J Heut-old til ovenstaaende Ve- 
kendtgtrelie indbyder Blatt dunst- 
w·-luth. Menighed, Blair. Mr- 
herved hierteligt Medlemmer »Den- 
ner af »Den fotenede danske w- 
Iuth. Kirke i Amerika". 

For Ophold under Mtdet W 
83.00. 

Tilrejfende bedes melde dete- 
Komme til Prof. C. X· Hauses-, 
Vpx 149, Mai-, Nebr» sen-it Is. 
Maj. 

»Hu-te og vidmtderliqe use din- 
Oskninqey Herr-, Gub, M sinns- 
tigsk stetfærdige ca M m W 
Befe, du Folksslaqenes Me« M 
lö, s. 

Ove Indes-few Nod-s sek. « 

c. X. Hausen, 
Formand for Vom-d of crust-L 

L. Atti-lud 
Mal-« Passi- z 


