
Korresponduncet 
Saxville, Wis. 

Det vil maaske være rigtigt at 
lade høre lidt fra Saxeville igen, og 
da Nels Jensen faar Æren derfor, 
faa flriver man med lidt mcre Fri- 
modighed. 

Jeg skal nu fortælle, hvorledes vi 
tog Afsked med vor gamle Prwst, 
Pasxor E. M. Niclsm Den sidfte 
Torsdag i Mai havdc vi Flvindes 
mode hos Mads Olscns, og Prassten 
modte mcd Oele Familien, og man 

var fuart klar over, at de vilde 
lslivcs hcroppc til Søndag for at be- 

YOge og taqe :llfs"lcd med faa manch 
af Menighcdem som de made-, im 
Kvindorne fik dct ordnet saalrdcs, at 
de blev indbudt til at fpife til Mid- 
dog en Tag hos Hatt-J Peterskir, 
hvor man altid er veltnmmen jaavel 
Præft som Menighod. Qg de flefte as 
Menigheden mødte vcd me og med- 
bmgte deres Madkurv. Man fpifte 
og draf Flafch og cftcr at man hav- 
dc fpist, fil man Jend Jørgcnsen 
sat i Arbejde mcd at indsamle en 

Gave af Pcsnge, sont blcv givet Pur- 
ften til en Erindring. 

Pasior Melken talte ncgle Erd os, 
tattede for Gaven og alt qodt; on- 
saa J. sorgt-isten iagde nogle Ord, 
og man Tang en Te Zanae Ziden 
tog man jaa Llfiked, glade ug til- 
freksie, dog alligevscl mcd en under- 

lia Vedmod over, at Basler Niels 

sen nn snart fknlde reise. Han holdt 
fin Ulfjledszprirdilen Pinied."1g, men 

Tom dog ille til at ilntte nd for den 
t-l. Juni. 

Paftor A. Cljristianfen koni del-til 
den 9. Juni med Familie, og de 
var has Mel-:- Jensisn til anda,1. 
Paitor Christianfen armdilede Zon- 
dag Zormiddag her, og i Poy Zippi 
om Efterniiddagen Familien var 

hos noglc af Menighedcn til om 

Onsdagem og iaa flyttede de ind i 
deres nye Hiern. Vi øniter dem vels 
kommen hertil, oq vi haaber, at Pa- 
stor Christianer maa faa Lov til 
at holde disse vaagne, som saa 
lmaat hat faaet Livet i Gad, at det 
maa blive dem mere og meke flatt, 
at det er Kristus Guds Ssns Blod, 
der tenier fra al Synd, at man itle 
skal tænke, at det er Præften, der 
ital gsre alt. 

Bi hat haft det meget tsrt i den 
sidfte Tid. dog hat Sæden ikce tasbt 
iaa nieset endnu. 

Student N. P. Nielfen har været 
her to USE-, oq det gaat godt med 
at holde Stole. Bornene er kommen 
til at holde as hom. Gan holder 
Stole om Aftenen for de unge; ogs 
saa diöle msdek godt frem. 

Vi havde en fælles Skovfeft, hvor 
begge Mentghedek var samlet, den 
25. Juni i Ssren Jeniens Skor- 

Ter var manqe Menneikek til Ste- 
de, og flere sit Lejlighed til at hsee 
Guds Ord, som ellers ikke tomtner 
tet ofte. 

Fsrft talte Student Nielien, der- 
ntkst Pastoe Ehtsstiansen over Da- 
gens Evangelium Efter Middag 
talte Student Nielsen igen til Bar- 
nene, oq dernæft talte Priester og 
Bat-neue fta Pay-Sippi sang en 

Sana. Desuden blev der fanget 
mange Sange, oa saa fik man en 

Kov Kasse til Affked. og man havde 
en rigtig glad og hyqaelig Das un- 

der træetnes Skyggr. 
En, der var med. 

Luci, Wis. ! 
——.—-- 

Dei sstste Ungdomsmøde, iom 
indbefattet hele Minnejota Kreds, 
blev afholdt den 2. og s. Juli i 
g --,--A- — 

St. Peders Menighed, Luck, Wis. i 
Overvckrelse af en fivr Fotsamling, 
og ligeledesDagen efter, den 4.Juli, 
som ikke var indbefattet under Ung- 
donxsmødet Men Iaavel Præsterne 
fom andre tilrejsende bIev has as 

for at fejre Frihedsdagen i det 
grønne under Træernes fkyggefulde 
Kronen saa vi tilbragte ogsaa denne 
Lag en hyggelig Tid tilsammen 
med Taler og Sange, og am Aftenen 
Gudstjenefte og Slutningsmødr. 

Følgcnde Priester var til Siede: 
J. Eimonsen, Northfield, Minn., 
N. C. Carisen, Superior Wis., Th. 
P. Verk, Hutchinsom Minn» A. 
Hofgaard Owatonna, Minn., N. 

Hausen, MinneapoliT Minn., N. 
P· Clcmnmnsen fra Vyen Luck,Wis., 
oq rllkenighedens Prcrst C. Krong 
dcsuden Kandidat P. C. Poulsen 
og Stud. E, S. Rofenberg saa vi 
fattcdesjkke paa Talere. De Em- 
nrr, jom blev indledet og drøftet Var 

følgendm 
I. Ton tin-ge mod et Maul. 
L. Tiin nngcis Rai-er og Fristelscr. 
:å. icrisuiizs dcn miqu Usemch 
I Et icistcsligt lingdomsarbejde 

ou dctrs Betydning for Guds Rin- 
:"-. Tui mw i Ojso nun-»t. 

si. Wetingpisis for en Vel anvendt 
llngdomstid 

T. Hcdniugcmissjoncns Betydning 
for Den unge Osg den unges Bctyds 
ning for Hedningemisjionen. 

8 Ncesten en Kriften. 
U. Lienighcdenz Opgavc overfor 

de unge og de mich Opgave over- 

jor Menigheden. 
Nævntif blev indledtzt og drøftct, 

saa enhver, der sendet sig selv, jin 
Gud og jin Its-lieh og som har iidt 
Føiclse og siærlighed til Guds Riges 
Sag, iunde fokstaa Betydningen der- 
af. Ja, det var jo nasrmeft de unge- 
dcr blev talt M ved disse Moder, 
men dog blev der lidt tilovers for de 
asldre og de gam1e. 

Tet er nu alt, jeg hat at bemærke 
med Henfyn til vort Ungdomsmøde 
Jeg header-, en anden vil gare det 
lidt mere klart Tog vil jeg sige 
hjertelig Tat til Præster og Studen- 
tcr for de its-stetige og madefulde 
Otd fom vi hstte i de nævnte Dage, 
og fom vi haabek maa blive en og 
enden til Belfignelse Hintelig Tat 
til alle fra fjetn og neu-, iom over- 
vctede disse Hsjtidsdaqe iblandt os. 

-at han fnart tan naa de 500 nye 

Pastok N. Hamen er Matt-r of 
et Mad, hvis Titel er »Ah-te og 
Folk«, som hcm gerne vilde haveH 
udbredt i vore Menighedet for atj 
væktc lidt Interesse for Hedningess 
wiss-sinnen Det er et godt lilleBlad,! 
der omhandler HedningemisfionenY 
rundt um i Baden. Det udgaak een» 
Gang om Maaneden oq kostet 501 
Cents am Aaret: men Pastor Han-! 
sen hat lovet os, at naar han faatl 5()()Abom:enter more, vilvifaa det 
to Gange om Maaneden. Gan fik 56 
Abonnenter hos os den 4. Juli, og 
det var Hausen scerdeles glad over. 

Sau mange Abonnenter havde han 
endnu ikke faaet paa een Gang. Vær 
nu san venlig at sende efter Bladet, 

Abonnentu Bladet udkommer i 
Bogform paa 16 Biber Pastor Han- 
fens Adresse er: N. Hausen, 2211—— 
28th. Ave. S., Minneapolis, Minn. 

Pastor Beet arbejdede hoc as for 
Udbredelsen of De unges Blad. Hvor 

« 

mange Abonnenter han fik. ved jeq 
ikke, men htm sit da en Del. Send 
eftet qudet J unge Mcend og 
Minder-; det bringet jo Nyt fra de 

unqe i SamfundeL 
Bladet fass fka Danish Luth. 

Publ. Hause, Bleir, Nebr· 

Ssndag den 24. Juni, Dring- 
ter Pastor C. Ktogh og Familie 

,kom tilbage efter deres Reife til! Aatsmødet samt Bei-g hos Slcegt 
og Venner i Jowa og Nebraska, 
havde St. Peters Menighed og udensi 
fokftaaende i Forening med en Del 
Medlemmer fra Milltown Menighed 
arrangctet en lille Sammenkomft 
paa Festpladfen, hchd der var enI 

stok OvrrrafkelIe for vore Præstes 
folk. Mensghcden havde jo fundet 
ud, at det var deres 11. Aars 
Vryllupsdag et Par Tage før deres 
GIIIIIIkoInIL Student E. S. Rosen- 
lIeIrII fom holder Neligionsskole hos 
os i ?oIIIIIIIIr, tIIIlte lidt onI, hvors 
for vi var samlet, og derefter talte 

Pastor Krogh og takkedc pack sin: 
cIIIIIII IIII Familien-I Vegue for deni 
JnIIIIdekoIIIIIIanch üIkenighchIrne vg· 
andre Venner viste dem i ncevnte» 
AIIledIIiIIII III-kostet Dom-raste Mc-» 
nighedens Formand Pastor .I««I’rogh; 
en PengIIIIIIIIII fra TDZEIIigkIedcrneI 
Jan maatte Bastor KroIIlI atter tat-» 

»so og deIImI Gang for Gauen. J det 
saIIImo blcv der raubt, at Kassen- 
Imr Immin og eiter at FIaffe og 
Lunch var scrveret og chr var ble-: 
IIcII IIIIdt fIII IIilIgeForfriIkIIIIIgcr og 
IamtIit 1idt, Ifilte: FIIrIIIIIIlIIIgeIIH 
sikkert med den FIIelst at man hab-i de tilbragt en III-III og hyggcslig Ef- 
terIIIiddag. I 

Johan Jørgenfen. 

Ä 

. 
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Ccdar Falls-, Ja. 

Pakt-Ak- Ji i! J Moden fra« 
leni-1),L:!:. var her paa Bcsøg 
uaa Mennrnrisjse fra Avrsmodet vgl 
rsi ( ii(’!lck. —- 

JJH —. Jujljc Junf er reist til: 
Illiontana for at LIMqu Hm Zøftch 
MU. Euren Madsen. i 

Missi- Anna Couradi Tom i trc Ilari 
dar upiwldt sig i Chicaao for at; 
blivc uddannet til Zygeplejerske eri 
nn kommen tilbage for at tage faftl 
Ophoid her. Vi byder hende hjcrte-’ 
lig Volkommen iblandt os igen. 

Jver Moos fra North Dakota iomj 
samtnen med sin Huitru og deres 
lille Søn var til Aarsmødet i Blair, 
hat ogsaa været her og aflagt Be- 
iøg hos deres Slæat og Nennen 

; Vor danike Fetiefkole gaar sin 
’jævne Gang de fem Dage om Ugen 
tkods den strenge Var-ne, oa Bor- 
nene gfst gode Fremikridt under vor 
dygtige Læker, Student Paul Halm- 
strups Ledelse. — 

Nazareth Menigheds Ungdomzs 
forening havde indbudt Paftot J. P. 
Christiansen fka Audwbon Ja. til at 
komme og tale ved et Ungdomsmsde 
som begyndte Fredag Aften d. 30. 
Juni og sluttede Sindag Akten. Om 
dette Møde kan det siges at det var 

et as de iksnneste sum vi hat haft 
her i Nazareth Menighed i lang 
Tib, ikke alene med Henfyn til Ot- 
dets Forkyndelse, men vi mætkede at 
Oelligaandcns dragende og kaldende 
Maat var over os ved disse Msder. 
Paftor Christianien og Paftor Pes- 
vensen talte begge ved hvert M-de, 
men Thriftianien var fo, fom den 
fremmede Beseit, den der maatte, 
holde meft for. 

« l 
Leb Freng AstrnsMødet talteI 

Pastor Christianfen am, hvot sarligt 
dct var for de unge at leve deregz 
Liv her i Werden uden at have Jes- sus med, men hvotlcdes at han« 
naqr vi kun paakalder hom, kan« 
stille alle Stokmene i en Synders 
Hinte, og i Siedet bringe ind sin 
erd og Olæde 

Om Sindagen havde vi Hsfmess 
segudstjeneste med Altes-gang. Paftor 
Provensen holdt Skriftetalen on Pa- 
ftor Christiansen prædikede over Luk- 
15 im 1. til 10. Vers. As denkst-« 
Prwdiken fkal jeg scetliq nævne et 
SpørgsmaaL fom Taleren udkastes 
de og lagde megen Vægt paa — 

I 
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KOPHJNHÄGEN sNUFP" ! 
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MUZN1N0. 
«U.«L ;i«J!9-« Eis Sara-Its i hvrk ; 

soff-Dz- LJUZJGMZZGU sub-.- M W 1 

og iom maaske lau faa en eller au- 

den af Lasserne til at standse og tæns 
ke —- »Har der nogen Sinde været 
Glasde i Himmelen over din Om- 
lusndelje?« — 

Om Eftermiddagen indledesde Pa- 
sior Christianien Eninct ,,Eksemplets 
Magt« nd fra St. Pauli l. Vrev 
til Thimotheus 4 Kap. 12 V., og 
efter Jndlcdniifgen var ddt særligt 
fkønt at lytte til de forskellige Vids 
nesbnrd iom fremkom fra flere baade 
unge og gamle. Om Aftenen hav- 
dc vi fkm Slutiiingsmøde hvor Chri- 
stimricsn kalte over Daniels 4. Kap. 
M. Vors, og Grundtonen i denne 
Vmsdiken var særlig om den For- 
vcmdling cller Forandring som fort-- 
qnnr i et Menncsskes Hierte naar det 
blivur omvcsndt fra Satan-J Mant» 
til Nitd z 

l. Juli havde vi en fkøn Tag udc" 
:3lovon, her talte Pastor Prøven 

» 

sen oa Student Holmfirup til os um« 
Tnxicns Betydning. Vi hørte ogi saas 
om liam den itore Fribedshelt som; 
vandt dot itore Slag for os paaj 
Gol,mtl)a. — l 

liddn Wolff og Hufiru fra Rasj 
cimx Wiss var her Paa Bei-g hos« 
de Familie-, og deltog i vor 4 
kznki isskcsit 

km 4 ksuli fefrede Miis Elifasi 
betkss Vimn Madien og G. Nyquiitz 
dort-is Vrylluv. vTijertelig Lykøniksi 
nim. Hob-I. ; 
svvf W 

l ’, Bekendtgørclsku 
Hcdningcmisfiousmsdr. ( 

Lm Gud uils afholdcr Nord Da-; kon1 urcds' -OedningennsHonsforwk 
Iring sit aartige Sonnncnnøde i; 
Zions Mcuighed Dod Norma i Das-; 
gmefm 1Q—46.Juü Z 

Modet begynder Fredag Eftermi KLZ. 
Ennwt: »Den aabne Tok« Oned 

Heusin til Hedningemissionen) oil 
blioe behandlet. 

Sandag Eftekmiddag holdes Ung- 
darum-de 

Pan Kredsforeningens Beque, 
Jens Dixem 

. . I 

Fadervot —- komme bit Mqu 
see diu Viuie som i Himman imJ 
og paa Jokden Matth. 6, 10. 

J Henhold til Ovenstaaende ind- 
bydet Zions Menighed iherved alle 
Vennet af Hedningemissionen til at 
dele Suds Riges Glieder med os i 
disfe Dase. Hvem der maatte tuste 
at ovetnatte under Mal-et bedes 
melde deres Komme til A· Rosen- 
dahL Norma, N. Dak. 

Pøa Menighedens Beque, 
E. A. Hjortsvang. 

Uuqdomsmsdr. 
Nazareth Menigheds Ungdomss 

forming indbyder til Ungdomsmsdei 
i« Krumme N. D., fka den 21· tili den 23. Juli. ( Denne Jndbydelse gælder smliw 
de unge, og du skulde glæde os at se 
alle Ungdomsfokeninget i Kredsen 
teprwfenteret ved dette Msdr. 

Vi hast-eh at alle Krediens Præs 
ster vtl deltage, og da vi ventet 
mange Gæfter. bedes faadanne mel- 
de deres Komme til undetteqnede 
indm den lö· Juli. 

Pan Fotmingens Beque. 
A· B. Land, 

Box 576, Kenmare, N. D. 

Om Gud vil afholdek Direktionen 
for Danish Luth. Publ. Haufe Msde 
t Blatt den 12.——13. Juli. Hat 
nogen Sagek angaaende Foklagss 
hufet, ssm de anfker behandlet of 
Direktionen, da bedeö saadanne ves- 
te mig i Hasnde feneft d. 10· Juli. 

Ærbsdigft, 
A. C. Weis-nann. 

Coulter, Ja. 
--————--.--..»—.-.- —. 

I For Vin- os Birneveuaer. 
k 

! 
Zdæfter indeholdende Bsrnefuktællini 
j aer famlet og udgivet of Endre- 
! 

,· 
t 

missionær O. Olsson. 
Priö pr. Hæfte 6 Ets. 

Der er udkommen i alt over 20 
Oæfteh men kkogle af dem et al- 
lerede til-folgte Vi bar paa Lager 
14 forsfelliqe Hæster. Hvekt Hat-te 
ickdeqvlder frq 2 til 4 Iortællinqer.) Bisse 14 Hæster tklbydes, san 
Zænge Forsyningen varer tilfmns 
men for 75 cis. pottpfrit tilsmdt. 

Dau. Luth. Publ. Hauf-. 

SkovgaatdiPetekfeus Smaafktifter. 
Fslgende Skriftet af Paft. SkovgaardsPeteksen, der fandteö i 

let beskadiget Tilftand blandt vort brandskadte Lager, er nu istands 
jat og indbundet tilsammen i nyt Shirtingsbind: 

1. Læsniugs Betydnins i et kkistrut Ussdomslim 
2. Vcnfkabets Stilling i et kristent llusdomsliv. 
Z. Omvendct ever-, thi Himmetises Rise et komm-i Icr. 
4. Hvorledes finde-s Guds Villie9 
5· Kristus og de studekeude. 
Tilfammen 236 Sider. Sælges saa langt Oplaget rcekker for 

den overordentlig billige Pris af 5 0 C r u t O. 

Dan.Lu1h. Publ.House, 
Blan,Nebr. 

Mistelig Folkebibliotek. 
Udkommm er: 

I. S a m l in g. 
A u g u f t- n: Bekendelfer. 
B U n y a u: Pilgkicccsumtdriixg. 
A n nie L ucas: Los i Mørket 

2. Z a m 1 i n g: 
N i c. M e i er: Paa Torvet og i Bingaarden. 
G o d e t: Bibelske Studien 
T h o m a s a K e m p i s: Krisij O Etexfslgelsr. 

Z. Z a m l i n g: 
E g g l e s t o n: J Kampens Butter 
Rimbertt Ansgaks Leoned. 
M a r i e g J u le g a v e (Bsrnefortællinger) 

Bisse Bøqer er alle smukt indbundne i Helshirtingöbind med 
Guldtkyk og fælges for den ualmindelig billige Pris af 66 Cic. pr. 
Wind frit xtlsendt eilst s1.50 pr. Samling plus Porto 20 Cis. 

Dan. Luth. Pubk H:::f.·, 
Blair, Nebr. 

Et Udvalg af vore Bygetx o. s. v. 

Husbibeh Vælskbind ............................... O1.36 
Husbibeh Læderbind, med Guldfnit .................... 2.00 
Lommebibel, Judiapapir, Overfaldsbind ................ 2.50 
Ny Testamente, Mellemstil, ksdt Snit .................. .30 
Ny Testamente, nyt Format (langt og small) ............ .60 
Sanges-en med Moder-, fint Læderbind oq Guldsnä ....... 2.00 
Sanges-en uden Roder, fort bsjeligt Leder .............. .60 
Jstaels Sange, l. oq 2. Del i set Bind ................ .86 
Bielefeldts Melodiek til den ny Salmdbog ............... 2.40 
Afchenfeldtadansens ill. Kirkshistotie .................... 6.50 
Wilh. Becks Etindtinger .............................. 1.00 
Madfens Husandaqtsbos ............................. 

Bibelokdbog as -K. G» — ny Udg. — i bltdt Sind ........ LG 
Hstald Jenfem Stormænd ............................ .40 
Luther-s reformatoriske Skriftet, Omflqg .......... stic, W 1.60 
Mennestets Hiertes Spejl ............................ .20 
Seks Fortællinger for Bjrn ............................ .25 
Fortællingek for Sindqgsskoleu ........................ l.00 
Gennem Skærene .................................. 1.00 
Lys paa Befer Karte Ttæk for Studagsskplen ............ 1.00 
Mathiefens 100 Fortællinger .......................... .25 
Teddys Knap ...................................... As 
Bed stiftende Belysning, ill. Gavebog .................... .40 
BatnesmiL ill. chebog for mindre Biere ................ Bd 
Kammer til mig, Bibeiyte Billedet med Tekst .............. .10 
12 Brevkort med dauske Skriftspkog, agst ................. Es 
12 Do. med engelsfe Skriftsptog, atft ..................... Es 
12 Btevkokt med Samfundetö Skaler og Fortequ ...... AS 
12 jokikellige Brevkokt som Prtveudvalg .................. IS 

DÅN. LUTH. PUBLISMNG HOUSE. Blei-. Nebr. 

Billigi men goclt. 
Redenstaaende Bsger et væsmtliqst Restoplaq, opkflst til-sitt 

ltwe Prisey hvorfor vi set os iStand til at byde vors Kund-r des-te 
fjældne Anledning. BIgetne et alle i Quillt-O men i ten os sod 
Stand. 

Di. D. Intener ,,Prwdikener«. 1., Z. oq 4. Wins, Mobi- 
vis 263, 322 og 322 Sidm i Omflaq, hvet 25 cu. 

Pisto- dsss Kasse-: ,,Jesu Lignelser, udlagt oq forklarci i bis-l- 
læsninger«, 926 Sidet; i Omslag 50 Ets. 

» »Jer tre Bespg i Bethania«,Bibellæsninge1-. 428 Gib-; I 
Omslag 40 Ets. 

» »Jesu Kriin Person og Liv«. En Rcekke Studiek l. II I. Del. 
i alt 1060 Sitten i Omflag 81.00. 

Luthers Reformatotifke Strian i Udvals ved J. paper os Dr. sk. Nielsm 828 Sider, 85 Ets. 

Ein-. Vlamntllen H e l l i g J o r d. Reffebilledet fra Pola-flim. 
345 Store Sider med mange udmærkede Billedet Diss. 

Fk. HammekicM Den kristne Kikkes dssiotie. Its-VIII 
Nytidskitkem 721 Sider. 81.00. 

Den almindelige Bogladepris paa alle disse statt Nil-u 
Gunst fu« stot. Benyt Anledningen nu. 

Du. Luth. Publ. M 
Atti-, Uebr. 


