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lighed og bekymker sig slet ikke for 
kommende Trængsler. De hat fuld 
Tillid, og skulde en af Søfkendene 
blive iyg ellet trænge til Hjælp,« 
saa er ftkaks de andre Saskende rede 
til at yde, hvad som tiltrænges; 
om det saa skulde ske, at en af dem 
flulde paa Hospitalet, saa fkulde 
Farinen nok blive pas-Tet. Hvor det 
rette Zøskendeforhold er til Stede 
— og saadant er det i de helliges 
Samfund — behøver vi slet ikke at 

fremholde Elsempler fka Odd Fel- 
lows elle nagen anden Forening 
nden for den lcvende Menighed Er 
du Medlem der, Taa har du not. 
Og jeg trat og fastholder, at hvis 
der blev talt og skrevet mere om den 
Lytta Fred, Glasde og Veljignclie, 
det er at vaere et Glle Warn, at 
tilhøre de helliges Samfund, at 
have sin dagligc Omgang med Je- 
sus, talt og jlrevet mere om, at Jes» 
ins hat kabt as Menneskek med sit 
dyrebare Blod, og at han vil, at 
alle fkal frelfes og blive salige, saa 
trat jeg, at de helliges Samfund 
vilde vokse mete, og vore Tanker 
daglig kunde vcere optagne af dette 
at gøre Guds Villie, forarbejde vore 

Sjasles Saliggørelse med Fragt og 
Bei-vom stkæbe efter at blive Jesus 
lig i alle Ting, bede og arbejde for, 
at andre kan blive frelste, da vilde 
vi ikke faa Tid til at tale og strivc 
am andet Foreningsvcesem hvilket 
efxer min ringe Mening og Er- 
faring ogsaa for Den fakenede Kir- 
ke vilde væke en 117iaelia Naade 
Nei, Venner, skal vi have noget at 
kasmve for i Den forenede KirkH 
lad det saa vwre de helliges Sam- 
fund. 
Forening med Gud i Jesus Kriftus 
—- lad as lcempe derfok med Mund 
og Pen i Tanter og Gerninger, 
og lad det ske med Glle Aand jom 
Drivkraf og i Sandhed, faa skal 
Oerrens Velsignelse ilke ndeblive, 
for vi hat Forjætteliem at »der- 
som J blive i mig, og mine Ord 
blivet i eder, da beder am hvad 
fom helft, og det Tkal vederfates 
edek«. NufaarJlaa at undfkylde 
min Strivelfe Dei er skkevet ud af 
mit Hier-Les fulde Overbevisning, 
am det faa like itemmer overens 
med eders Anlkuellr. can ieg ikke 
site for. Saa hetmed en kærlig 
Wen i broderlig Restdighed 

J. P. Olsen. ; 
Fra Betheuia Meuished, Websterl 

Grade-, St. Louis, Mo. i 

Dei kundc maaflc have noget af 
Nyhedens Interesse for en Gangs 
Skyld at se lidt i »Danfleren« im 
dette Hjøtne af vokt start Land, og 
da vi nu splet os fotvisset am, at 
vi file, hidindtih hat besværet hvet-. 
ken Red. ellek Læsctne med vore 
Smaattekier, gør vi jaa meget me- 

te Negning paa, at der vil undesl 
os Plads og ftænles os lidt Op-: 
mærlfomhed. Oavde vi saa endda 
haft ftore og glædelige Nyheder. 
saadan 7om der mcddeles fra andre 
Stellt-L faa havde dct vækct letter-e 
at ffrive, men i Mangel af disfe 
striver vi faa om vor Sorg. Der ek» 
vel intel, fom saadan lau fylde og 
bkuse i et Menneilehjerte som den« 
ftore Glcede og den dybe Sorg. 

llndcrtiden er vi optagne af san» 
mange Ting, til andre Tiber kan 
det vasre en eneste Ting, Tom irren- 
ger alle de andre til Side. Hos 
os er der saaledes en bestemt Ting, 
der hat væket det almindcligeSamk 
taleemne i den sidste Tib, en GSorg,s som vi not kunde kalde »vor S«okg , 
nemllg: Mrs. Charles Larien er 

dsd Oun var rast og rsrig og var 
iblandt as lom altid indtil Smde 
gen den 20 August Den Dag mild-: 
te bun l Sondagsskolen og iyldtes 
der lin Pladö sont ellers, uden al, 
hun eller noqcn anden havde nogens 
Anelfe om, at hun var hob os fors 
iidste Gang, og at hun der talte 
sit lldlte Ord. 

Deo Øudötjenesten —- iom følger 
lige efter Sandagsfkolen —- var 
hun tit Stede under Aisvnqetsen as 
den fidste Sohne- Nr.—105:,,Det» 
er faa, sper dct ene Punkt« olv.,s 
fyntes hun — ester der-es UdsagnJ 
fom Tad nær honde — at blive en« 
Del bevæget: nogle Minutter efter.t 
da Falk var ved at gaa nd af Kir-» 
ken, camtes hun af et paralystilkk 
Clagtilfældr. som aldeles lammede« 
sendet hsjte Side og bersvede heu- 
de Mælet, iaa hun fiden ille var 

«i Stand tit at ta1e et Ord. Ei tiue 
Blodkar i Hiernen var sprungen- 
iagde Doktoren, og denne lille Ting 
i laadant et lille Øjeblik foraatfages 
de saadanne ftore Folget, fit saa 
mange Hierter til at banke net-list- 
faa mange Banner til at ftige mad 
Himmelem laa mange Taarer til at 
finde-. Nu i Tag er der en lille 
frisk Gravle nde paa »Das Hill« 
Kirkegaakd, der gemmer de jordifte 
Levninger af denne Kvinde 

Eiter Gudstjenesten blev hun 
kørt l)jem. Lage blev laldt. Med 
bange Anelser blev der fpurgt: Hvad 
siger Doktoren? Men Dr. fagde ikle 
nieset. Dog, hans Tavshed talte ty- 
deligt not. Det gamle Ord iiger: 
., Zaa længe der er Liv er der Haab,« 
og dette Wage Hand hniede vi i vori 
Brny for en halv Znes Dage, saa 
maatte vi lade det fare. Fredag Af- 
ten, den første Sept» sav hnn hen. 

Pastar Jenien var i Greenville- 
Mich» til Kredsmødez der blev 
iendt Bud, og han tom med første 
Ton. Mandagen den i. Sept. blev 
hun stedet til Hvile J Kirer var 

opstillet i en Halveirlel en Tel Pal- 
Inre jra Trivhuset samt en Mcengs 
de Onsplanter. J Midten as denne 
Kranz var opbygget et Statiu, 
avertrnllen med lwidt Leerred; paa 
dette finlde VIomsterne liegaeijy ag» 
for-an itnlde Kisten staa, overslygi 
get as Palmegrene Foran Baaren 
kam føkst den afdedes Zøndagsskolei 
klasse En lille Pige i Spidsen bar 
et start Blomitektors, en Gave fra 
Znndagsifolem bereitet de andre af 
Klassen, loni strøede Blomster. Saa 
lom en Reprælentant fra de unge, 
beeren-de et Anker, og endelig en 

Repkæientant fka Kvindefokeningen 
med et Hjekte Disie tre Zymbaler 
lmer ea. 3 Fod høje og 2 Fod bre- 
de, lavede af kostbare Drivhusbloms 
net-. 
Oppc ved Palme-ringen traadteEøns 
dagfkolctmsrifen til venstre Eide, de 
tu aner Repræsentanter til højere 
Side, niedens Kisten blev stillet 
ind under Palme-tue Noglc Vers 
of Emmeiu »At sige Verden ret 
Form-l'« blev jungen, hvokester Past. 
Jenseit traadte hen til stiften, hvot 
han niodtog Vlomsterkorfet fee-Sen- 
dagsjkoleklaöjem og idet han leite- 
de det op imod Forsomlingen udtals 
te folgende Ord: »F taknemmelig 
Erkendelie af, hvad denne Kvinde 
hat vcvret for Bethania Menjgheds 
Sendagsitole, og med Tat til Gut-» 
for hende, lægger Sendagsskolen 
herved denne Mindetrans paa den-J 
des Baute-« Lignende udtaltes over-J 
for de to andre Emblemer. Disse» 
blev nu opftillet paa Stativet, hvis 
Hsjde var i Linie med Lauget ais 
Kisten, og Pastor Jenseit udtalte deti saure betegnende Valg of disse tke 
Symbolen Kot-set iom io er Tro-! 
ens Symbol, kom fra Bernene, An-f 
keret, Haabets Symbol, fra de unge, 
og Diertet,Kcr1-lighedens Symbol 
fra Kvindefokeningen. 

per Itod de Iaa, disfe tre Minde- 
gaver, lasende ud over Kisten, taten- 
de otn Tro, Oaab og Kærlighed Vi 
sang dernæst Salmem Gaa nu hen 
og grad min Grav, jeg er træt, 
nu vil jeg flumre«, og Pastor Jen- 
sen talte til det ftore Ligfølge fsrft 
paa Tanst og feinere paa Engelsl- 

Tetjten for den danfke Prædiken 
var fka Ap. G. Zu, 17 »Id« omPaus 
li Zacvel til de Ældfte fka Ephefus. 

Eiter en fort Overfigt over den 
afdsdes Liv udtalte Paftok Jensen 
et Ord, der var sagt til hacn ved 
en Begravelse engang, hvor en Fa- 
der ilulde beqrave en vollen Datter:« 
»Hu-i var den, vi daarligst lunde 
nndvære, men ogsaa den, vi bedft 
kunde lade gaa.« Med nagen Sand-T 
hed lunde det siges om den afdø-· 
de, at hun var den, vi daarligst kun- 
de undvasre Nceppe en enefte af al-« 
le as andre ville hlive savnet i denl 
Grad som hun. Vaade Unge oq gam-· 
le, baade store on fmaa vil favne« 
hende. Paa den anden Side var hun 
vel egsaa den, vi bede kunde lade 
gan, da vi tør tro, at hnn gik til 
Hintitteleth ·derfom vi, sons- er sam- 
let om hendes Baare, flulde reife 
hende et Mindesmærkr. tunde vi 
not, nced Sandhed lade indhugge 
Okdene: ,,Elft’et og favnet«, og detv 
er lkke del daarliqste Minde. 

Pastor Jenseit talte om Emnehj 
«De Kristaes Farvel« da udhcevede 
stre Punkte-: z 

1.ctBliktllbage, B.18« —21: »F vide lett-, hvorledet ten-» 
hat vætet has eder« alv» at jea 
bar tjent Herren med al Ydmvghed 

W 

og under mange Denker Lykkelig 
sdem der saadan kan se tilbage paa 

Jsit Liv og i nogen Maade gøre dis- 
Hse Qrd til iincx 

2. Et Blik frem, V 22 f.: 
»Tvungen af Aanden rejser jeg op 
til Jerusalem Band og Trængs 
sel biet paa mig Mcn jeg agter 
intet« osv. Der pegedes pua de 
Trcrnafler, der kunde ligge for os 
i Fremtiden, ogTaa Bodens Trængs 
sel. Men med Jesus fom Forer kun- 
de ogsaa vi fige: »Naar jeq end skal 
vnndre i Tødenss SkyggesDaL fryg- 
ter im ikke.« Ta er det ikke saa 
svækt at Tige Forva 

FULL Blik ud over dem- 
der staat om os, V. 28 flg.: 
»Im givcr do Agt paa eder felv« 
o’v. Her mindedes om Farekne haa- 
de udefra og indefra, og at det 
gjaldt for os om at give Agt paa 
osss felv, at mage. 

4. Et Blik op, V. 32 flg.: 
»Juki befaler jeg eder Gud og hans 
Rande-Z Ord, der er mcrgtig til at 

opbygge echt og give ederArv blandt 
alle de helligedc«. Saligt, naar vi 
5lsal reife-» da at kuunc lægge alle 
vore i Herren-Z Haand 

Saadan kan en Kristem men tun 
en Kristcn sich FarveL 

Sluttelig mindedes onl, hvordan 
de faldt paa jener, bad, gkasd og 
kyssede hinanden. ,,Mcn mest smers 
tede dem det Ord, han havde sagt, 
at de ikte mere skulde se hans An- 
siqt«. Tot er ogsaa vor dybe Sarg 
her, at vi ikke mere skal se den af- 
døbes Aniigt iblandt os. 

Teksten for den enqelske Prwdis 
ken var Aeta 21, H: »The will of 
the Lord be done«. Der taltes om. 

«annnission to the will of God«, 
first as n dnm and second as a 

blessing.« Terester blev der sungen 
en enqelsk Sana: »Good night« og 
Isntteliq en dansk Falkne. 

Kisten aabnedes, og den stokeFors 
samling gnves Anledning til endnu 
en Gang at koste et Blik paa den 
asdøde Den Strom as Tanrer, der 
ved denne Anledning sik frit Leb, 
.vidner tydeligt not om, hvilken stor 
Plads l1nn havde vundet sig i de 
nmnge Hjerter. Jtte mindst rotende 
vor det lige til Slutningen at se 
bendes Sendagsstoleklasse komme 
med bver en lille Bitten ombunden 
med et Silkebaand, hvortil var hers- 
tet et Kort, for at lcegge dette sidste 
Minde paa hendes Kiste. Postok 
Jensen skod det «Sckeen« tilbage, 
som dækkede over Liset, og Bornene 
lagde del-es Blomstet ned i Kisten 
paa der-es trofaste Lærerindes Bryst. 
Endnu et sidste Forvel og nogle 
varme Taster ned poa hendes kolde 
Ansigt sra hom, der i over 26 Aar 
trosast har vandret ved hendes Side, 
og Kisten blev lukket og Prosessioo 
nen bevasgede sig stille ud as Kir- 
ken i samme Orden. sotn den kom 
ind. Hendes Livsdag et assluttet, 
men bendes Minde let-en Velsianet 
vcere dette Minde. 

Mrs. Sophie Larien var født i 
sivisselmark paa Sjælland den 27. 
April 18(38. Hun com her til St. 
Louiis i Sept. 1880. Den 26. Marts 
1885 forenedes htm i Ægteikab med 
Charles Larsem og hele deres Liv 
siden har været levet paa disse Eg- 
ne. Der var jagen Bern i Ægtefkas 
bet. En Bester af Mrs. Larsen le- 
ver her i St. Louis County og er 

gift med Mr. Tennersem endvidere 
lever der en Bruder og en Sester 
i Damm-et 

Den leere Gud hat for Reiten 
talt alvoksfuldt til os den fidste 
Tib. Gud give os Naade til at here. 
Kisterne plejer fkf altale med Al- 

vor, og der har været ikle saa faa 
as dem den sidfte Tid iblandt os. 
Den Z. Aug. døde Mks. Anna Fre- 
deriksem efterladende sig Mond og 
4 Bern, hvoraf den ældfte er 10 

Aar, den yngfte 3 a 4. Hun var« 
rafk sont ellers om Onsdagen. Tots- 
dag Morgen Kl. 7:-15 var hun ded. 
Den 26. Mai døde Peter Jergenfen 
Howe, et af Menlghedens tro Med-« 
lemmer. lGan var dog fyg en 14 
Tages Tib, men Sygdommen reg- 
nedes ikke for farliq, hverten afDoks 
toten eller nagen anden Saa, da 
Budskabet lsd nd over Egnem »Pe- 
ter J. Gowe er ded«, var det fik- 
kert en Ovetraskelse for alle. En 
Uge fenere dsde hanc Vetters Fer- 
stefsdte, en lille Dreng pag 10 Man-» 
neben Endelig ital endnu meddes 
les, at- den 28. Juli dsde Mes« 
Sophle Jene Haner — en Bester 
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copENHAGEN sNuvk II DEN BEDsTE MADE Ut. swos 
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stcslmile as carantl l ins-. 
satt-as copenhagen M M W- 

til Mr. Jens«Fredericksen i Byen 
—- ogsaa uden Varsel. Men til 
Trods for disfe Alvorsrøster er der 
endda en Del, der fover Sikkerhes 
dens og Ligegyldighedens Søvn. 
llndress paa, hvad der skal til, før 
de vaagner. Ogsaa til hans Folk 
lydcr Vækkewsten. Ved Midnat lød 
Anskriqen .,Brudgommen kommer«, 
og de, Tom vare rede, gif ind med 
ham til Bryllup, og Toren blev 
lukket. K o r r. 

Hazelwood, Minn. 

Past. J. Zimonfen holdt jin Af- 
«·t«ed-:sprwdiken den 20. August i 
Jnmiannelsiiikte J 14 Aar har han 
virket sum Prcest og Sjæleførger 
i denne Menighed, hvor han har 

Esaaet den gode Sæd til Frelje og 
Juli-wen dg, det var med tunge 
Hierter vi bød Farvel til vor kære 

Prreitefamiliek Men de trøstede os 
med. at Jesus blev hos os, og han 
er vor Ven, ja Ven over alle Ven- 
ner og Hyrde over alle Hyrdm men 

vi tkcengek til en Underhyrde, sdm 
kan vasrne om Hjordem saa Ulven 
ikie ital fnige sig ind i den og ad- 
iprede den, og detfor er det vor 
Von til Menighedens Her-re ogTils 

lsynismand at han vil fende os den 
rette Mand, fom vil vcerne oin den 
Guds Ords Sæd, iom Past. J Si- 

smonfen bar udiaaet JmmanuelsMe- 
nighed. 

« 
Den 31. August rejste vor Prcestes 

Ifamilir. og en Tel Menighedslems 
mer ,,fulgte dem til Skibet« (D-e- 
potet i Northfield), hvor vi tog en 

rørende Afiied med dem, lignende 
da Paulus tog Afsked med Menigs 
heden i Ehqu 

Og nu, da disfe Linier Mit-es- 
haaber vi, at vor forhenværende 
Prasftefamilie er i Chicago og i 
bedfte velgaaende Orn nu disfe Li- 
nier kommst eder for Øje, kære 
Venner, da modtag endnu en Gang 
vor Tat for det trofafte Arbejde, 
Tom J har lagt iblandt os. Herren 
stadfæstede jo ved medfølgende Tegn 
Menneiker blev vakt og omvendt til 
den Herre Jesus. Vi snfker eder 
Herrenö Velfignelse i eders Birke- 
kreds med dette Guds Ord Es. 41« 
10. is. 14. 

Til Slut en kærlig Hiler til 
»Danskeren«s Nedaktør og densPers 
sonale famt dens Lassere 

Et Medlem af Jmmanuels Me- 
nighed 

Lucl, Wis. 

Søndag den 27· August hovde 
vi Vornefest i St. Peters Menigs 
bed. Det var Afslutningen paa de 
to Maaneders Religionsskole, fom 
Student E. S. Rosenberg har holdt 
hos os i Sommer. Det viste sig haa- 
de ved Katekifation og Sang, at 
Vernene havde faaet et godt Uds 
bytte af deres to Mauneders Reli- 
gionsflole. 

Mrd. Dagmar Halm-Im Dotter 
af Mr. og Mrö. Carl Mortensen, 
lom er Medlemmer af vor Menlgs 
hed, dsde Torsdag den Bl. August 
paa et Hospital i Minneapolis i en 

uns Alder efter knapt et Aars JEA- 
teskab og to Maaneder eftek Vorne- 
fødsel Hun efterlader fig linMand 
og sin lille Dotter samt Forwldre, 
en Broder og en Søfter. 

Begravelsen foregik fra hendeö 
Forældres Hiem under megen ftor 
Deltaaelfe Sendagen efter til Fa· 
willens Gravlted, hvor hun blev 
lagt til Hvile ved Siden af en for 
faa Aar siden afdsd Stifter-. 

M hat her i det store hauste 
Settlement haft en udmærtet god 
Hist i Aar baade af Ho og Smaas 
fed. Massen er oglaa got-: det er 

en stor Modfætntng til forttge Nar: 

da maatte Farmerne købe Foder 
til Kreaturene; i Aar er der vist 
ikke saa faa, fom hat en Del at 

chlge. 
Om fort Tid oil den nue Jem- 

bane fra Luck og til West Zwe- 
rior blive aabnet for Trafik. Saa 
bar vi en udmmrfet Jernbaneforbini 
delse Og en god Ilkarkedsplads for, 
bvad Farmerne bar at Tcelge Jeg 
Tfulde derfor tasnkky at her vil kom- 
me en Del Landføbere at besøge 
os: thi her er flere Smaafarme for 
Salq og tillige Vyggeejendomme, 
Tom san føbes swrdeles billig. 

Korr. 

Bckcudtgøtelset— 
Missionsmøvc 

"Mis7·ionsmøde afholdess om Gud 
oil i Oyens, Ja., fra zz.—24.;?ept. 
hvoktil venligst indbydes. 

P. R a s m u s f e n, Mah. Præft. 

Missionsmødc 
Om Gud vi1, afholdcs Missions- 

møde i Elk Horn Menighed fra den 
1· til d. :3. Oktober. Alle indbys 
des poa det kærligste til at deltage i 
Mødet. 

J Paa Etk Horn Mcuighkds segne. 
"Pou1Peterfen, 

Mgh.s Formand. , 

Th. N. Jersild, 
Mgh.s Prcest. 

Missioucmsdr. 
Om Gud vjl, afholdeö Missionss 

tut-der fra 6.—-—8. Oktober i Ruskin, 
Nebr. En hjertelig Jndbydelfe nd- 

sendes herved til alle, som hat Lyst 
til at være sammen med os i de 
Dage. Meld eders Komme i Tibe, og 
vi vil afhente eder, i Nota; dem, 
der kommer med North Weste-tm 
i Hardy dem, der kommer med 
Burlington og i Ruskin dem, der 
kommer med Rock Island Bauen. 

Paa Menighedens og egne Beque. 
L. Jensen, Præst. 

Parific Kreis-ZU Roma-da 

Pacific Krebs af Den forenede 
danfke ev.-luth. Kirke afholder, om 

Gud vil, sit Aarsmøde i Jmmanu- 
els Menighed, Castom Cal.——-Past. 
M. C. J. Engholms Kald —- i Da- 
gene fra 2.——5. November· Anb- 
ningsgudstjeneste Torsdog Formids 
dag Kl. 10. —- Præftemøde Aftenen 
forud. 

Entner til Forhandling: 
Kredienst »Korset«. 
Mcnighedenst Acta 4, 32. 
Efstrat »Skal vi drive Ydremiös 

J sion ?« 
Kom, Præster. Menighedsdelegai 

Jter og mange bessgende Herren vil 

»velsigne Mødet. 
A. H. Jensen, Formand. 

Jmmanucls Menighed sendet her- 
’ved en kwktig Jndksydelse til alle, 
som vil dele Herrens Velsignelse 
med os under ovenncevnte Krebs- 
møde. Tilrejfende vil blive afhens 
tet i Fresno eller Olcandcsr, dersom 
Jndmeldelse ogOplysninger om med 
hvilket Tag de kommer er under- 
tcgnede i Hemde før 28. Oktober. 

Paa Menighedens Beque. 
M. C. JenfensEngholm, 

Oleander, Cal. 
—.«.-..—.-—--»—.-—....—. ———--« 

Mission-Butsu 
Vil Herren, afholdes Missionss 

møde i Meniqheden ved Viborg, S. 
Dak., i Dagene 6.———8. Oktober (beg- 
ge Dage iberegnede). En kærliands 
bydelse udsendes i Jefu Navn til» 
alle. 

Tilreffende bedes melde sig i 

god Tid til undertegnedr. 
J. Ste, Mah- Priest. 

Missionsmsde 
afhoides, om Gud vil, fi Bethcmic 
Menighed, Denver, Colo., fra s. 
—8. Oktober. En kærlig Jndbydels 
se til alle· 

Tilreisende bedes melde dete- 
Komme til undertegnede. 

Paa Menighedens Beque- 
F Karl M. Hausen. 
i 
i 

668 Jnca St., Denver, Tob. 

Missionsmjde 
;b1iver, om Herren vil, afholdt i 
Audubon, Ja» 22.—-24. Sept. 
Præsterne G. B. Christiansen, L. 
A. Lauksen, P. S. Vig og C. 
Wilhelmsen hat lovet at deltagr. 
Kærlig Jndbydelfe til alle. 

J. P. Christianjen. 

Missionss og ngdomsmjide. 
Om End Iii usiner Der Mis- 

sionsmøde i Nazareth Menighed, 
JEedar Falls, Ja.—fra d. 21.——24. 
September Mødet begynder Tots- 

dag Aften Kl 8. Bertil indbydes 

chnner fra nær og fjern paa det 
tærligste Tilrejscnde bedes melde 
lsig til Undertegnede. 
« 

Pan Menighedenss Vegne. . Elias Prøvenfen, 
904 Bluff St., Cedar Falls, Ja. ) 

i 

L Missionsmsdet. 
Om Gud vil, bliver der afholdt 

Missionsmsde i Menigheden ved 
Callendar, Jowa fra 15. til 17. 
September. 

Og i Menigheden ved Rolfe, Ja. 
fra 24.—26. Sept 

Tilrejiende til TNødet ved Tal- 
lendar bedes meldc iig til Mr. G. 
Esperfen, Route l, Callendar, Ja.; 
og meddele ham 155 hvilken By 
(Callendar eller Sauers) og hvad 
Tid de kommen Tilkejsende til MI- 
det i Rolfe bedes miske fig til Un- 
dertegnede Alle er Icnligft ind- 
budt til disle Msden 

Paa Menighedernek Vegne 
Fritz An derfen,. 

Wolfe, Ja. 

Ktcdsmsdr. 

I Minncsota Krebs af »Den fores 
nede dauskc ev.-luth. Kirle i Ame- 
rika« afholder, om Gud vil, sit de- 
lcgerede Mode i Brorfon Menighed, 
Blooming Prairie, Steel Co.,Minn. 

»fre( den 5. til den 8. Oktober 
Mødet aabnes med Højmcsses 

Ygudstjcnefte Torsdag Formiddag 
Kl. 10y2«. 

l. Valg af Embcdsmænd. 
2. Følgende Emner vil blive 

drøftede: 
a) Menighcdens Emne: Guds 

Riges Fremgang, Matth. s, 10; 
Ap G., 6, 7. 

b) Kredfens Emne: Omvendelsen. 
k) Ungdomsfagen. 
Krebs-eng Menigheder liebes om 

at fcndis Delcgater til dette Mødr. 
Herren velsigne Kredsmøsdet. 
Paa Kredsens Beque, 

J. S imonfen. 
Vrorson Mcniabed, Bloominq 

Pmirie, Minn. indbyder herved pas 
cht hjettcligfte til ovenncwnte 
Milde 

Alle Tilrejfende lom kommer med 
Chicago Milwaukee og St. Paul 
Bauen, der er den eneste Baue, 
som gaar denne Bef, bede- ksbe 
Billet til Birth hvorfra Gesteme 
saa vil blive befordkede vldere til 
Bestemmellesstedet Tllrejfende lis- 
des indmelde fis til G. J. Jolmfow 
Box vö, Bixby, Mitm. ludende SO- 
Sept. 

Paa Menighedens Beque. 
M. O. Block, 

Ellen-lata Ninu- 


