
Det, der h staat 
Atcuds Otd bestaar evindelig 

Ei. 4o, 8.) 

Apostelkn Peter. 
lSluitning ) 

Hoordan er saa nioii der Bil- 
lode, Eil-ferne ai det, Ui hat gen- 
nenvgaakt om Peter, liar faaet as 
Man-den«- 

De helligc zur-innere hat iflie 
mulet et Bsillode as Bloosteljyrsreih 
foin Ronmniorjatderen smaler af sin 
Heli, osg dog --— prov at tænke 

dig en Roinanliely lyois Judflydels 
se i Werden taaler Ssanunenligning 
Inoo Llpoitelen Poren-! 

Dot er kun liidt, vi oesd oiu den 
Mand, for baii fom til Jesus. Vi 
nied, at bang Icavn var Simon tol« 
ler Simooti), at yan var Søn ai 

Fifkcren Jonas (ellc-r Joliaiitiesj, 
og at syan fclo, tilligemeo Brodereu 
Andreas, var Fiskers De stammt-de 
fra Verlyfaida men boedc sidcn 
Kaxernamn 

lioon Tisivl link Eint-on tillige 
meo Broderen Andreas- oæret Di- 

fcipel af Lober-en Johannes, niisn 

i lyvert Fald skønner ui If Jln 
breites-:- Ord til Simon, da han 

fører »denn-c til Jesus: »Vi have 
fundet Messin at de ins-me link 
ncrrest rllkessiaslcvngslcr, og at do 
dar famtalct om og i Forening 
sont :Uc’es·sias. 

Lille-rede ved forstse Mode misd 
Simon scr Jesus Klippen-atmen i 

ham og giver ham Ikavnct Kein-Z 
eile-r Petrus, boilke degge betydkr 
Klippemawd 

Den sørste Ytring of Peter few, 
boowed oi »ja-or Lejlighed til liges 
som at fkue ind i hans Sjæls Tob, 
falder, da Jesus siiger til Vom 
(Lk. 5, 4—5): »Fa: wd Pan DI) 
bet sog Laster eders Garn nd til en 

DAM« Do isvarer Simon nemlig: 
»Mein-U vi have arbejsdet hele Nat- 
iten og fils intetz men paa dit Qrd 
svil jcg koste Garnene ud.« 

Jkde sandt, et uivderlisgt Udtryl 
for Dillid til Jesu Ord strods Fug- 
msansdens Erfaringl Da sde soa 
fanget smdan Mængde Fisc, at 
Garnene sonder-does, siger Simon 
videve: »Gott bort fva mig, thi 
jeg er en syndig Mand, Hei-rel« 
Og Simon er strvks redet-il at 

folge Jesus ssor at fordert-des til 
at blive Mennesfkefsifket 

Ved Siden altsaa of Klippenas 
turem fom Jesus peger poa hsoz 
Simon, er del første Jndckryh vi 

fqar af Fistetem at ihan er ydmyg, 
billig ltil at tjene, og at han helt 
beim-Wer sig til Mesteren. 

Neste Gan-g, Simon gioer jin 
Sjasl Udtmk, er, da Difcixvlene er 

i Fare poa Szen, og Jesus kom- 
mer vandrende til dem over Spen. 
Da Jesus sinkt-: »Viel-er frimodigex 
dat er mig, frygter f«rkke,« fvarer 
Peter: »Hei-re! des-san idet er dis, 
du byd inig at komme til sdig paa 
Vandet!« 

Vi ved, hvorsdan sdet gif. Kan 
man blive fri for hier at se Peters 
Trosmod blandet med Selvtisllid oq 
Overmodl 

Saa moder- vi den mest kamt-te- 

ristiske af alle Peters YtringF for 
Wunden-s Usdgydelsfe over Apoitlene, 
demle nemlig: »Du er Kristus, den 
levende Gwds Son« 

Værdien af sdenne Ytring eller 

Bekendelfe fes forst i Sammenligs 
using- med Samtidens Begreber om 

Nennefkesonsnen om Jesus af Na- 

M. 
Her klares-, lwad Jesus lceggek 

i Klippenavnet Peter Mræfk Pe- 
tws). Det er den Mand, der 
hol-der sig streipgt« til Guds Aa- 
benbaring, til Gwds Ord. Paa den; 
Mmdetse as Nisus-T der ex W» nd af Gast Ord, vil Jesus byggei 
stu W 

Man ved næppe, hvad man stal’ 
fette hjjest —- Psdets klare Synj W i Tibens Fowirring ellet 
Me, U html Qoldt sig strengt til 
W IMM; sen for Re- 
fim W de to Musen is set, 
notwqume 
U. 

Mit-site M, visit-verpe- 
U—Mestetdbsmbat Ef- 

JIO —- W der W futu- 
III-sb- IIW Monat-list 

modsige Jesus-, »du hian begynder at 

fortælle, hvad der vetrter yam i 
Jerusalem- Ved derive Lcjligyed 
er det, Jesus Oiltaler Peter faa- 
lade-d: «ng bog miss, Satan! dg 
er mig en Zorargelsez thi du san- 
ser ikke, hvad Guds er, men hoc-d 
Mennesters er.« 

Endnu stærkere trakder Peter-Hi 
FSelvtillild frem lidt jenem dal 
ljan for-schen at am end alle de 
lawdre thciiple forarges paa deer 
Nester og floer skat han not 
lmllde Stand. 

Ak, bvor kan Satan dog blande 
Sclvfikkesrhed og Ovemwd i selv 
et velmenetrde Gudsbarns Trosmsodl 

Vaters dybe Fan er faa almiu: 
sdselig og vel kendt. Hasn maatte 
faa Lotv til act prpve det Mod, han 
raste sig af. Han sfkulde pwve 
Ztyrke i Frist-elfen ved Zisden af 
5ine Meddisciple Førit ad den Vei- 
.1d Angerens, Graadens og Oprejsss 
usingesns Vej kund-e han naa freut 
til at blive skikket forsin fwve Ger- 
ning og til at blive Leder for line 
Brsdra 

Vwrledes Jesus efter sfin Opscani 
delse indfætter Peter i Mode-gemin- 
gen, det bar vi nylig betragtet. 
Ligesaa bans Virbsontbod fom Lukas 
fortwliler am i Ilpostletth Gier 

n·inger. 
Om vi saa skal "lam«1e alt, vi 

kewder til Simon Peter, til et 

Fællesindtryk og fige, lwad der er 

sdet meft fresmtrcvdewde i Apostelsyr: 
ftens Karat-Mk faa er oi tilbøje- 
lig til at mvvne hans ubetins 
gede Tillid og Kærligs 
hed til Jesus Det er jo paa 
Grundng deraf, Jesus over-Mager- 
bam Hyrideembedet 

Doa ikkee det alene, tlri vi tm- 

ifke paastaa, at Veters Kasrliglded 
til og ubetingede Stolen paa Me- 

fteren avergisk de awdre Apoftles. 
Uden bis-sc Egethber vilde inaon 
af dem have været fkikkiet til at sen- 
de wd paa deres Vendensmissiow 

Og wden »Kraften fra det Hsje« 
Oax heller lag-en as dem ffikket Det 
var denne Kraft -ovenfra, der gjors 
de Peter Mkket til at vinde de 
3000 Sjæle Piniedag og tiil at ad- 

spre de numge Untde der fortrinss 
vis tkllfkrives hanc. 

Mcn Vetter fattech klar-L 

og han shasndlede kaskt og 

Mart: Inn var ifrenhfsar sdc an: 

dre Handlingiens Mand sog saale 
des Billet tisl at blive Floramtr.gsi 
man-d, matt ban fik leert at onst-e 

M Vogt finmd falfk Selsvtillids 
Peter var langtfra en ftrldkom 

men Mandelleks en feflfri Baue-, 
men ban var en wrliq Zjæl mcsd 

Evnety slom Herren kimde brugkL 
Han lod fig en Gang iwttesastte aif 

Paulus lGal 2, 11—-—14). Vililigo 
sog ærlige Sjæle kan Herren dan- 
me til ffikkede Modarbejdcsre i jin 

Wemitkg 

Nogle Roicringkr 
fka Nrknayinodkt. 

Hlf Zwar Mariin Haufe-km 

lll. 

Institan j 
At vcere takfubd og heilig horch 

Oel ikke DM alntmdelig Dannclscl 
til imen er en ligefrcm Fragt af 
Krijtendomsmetk Te: forefonunu 
mig bog, at der sskete nsosget j For- 
bindelse mied Recnahmødeh fom var 

taktløft J en Rappen der fra i 
«Da-nfkeren« for 4. Juli læstes nein- 

liig splgende samtnen med Mel-de- 

lebsen om Smtdagsgwdstjenestetu 
»Budstjenesten tog jin Begondelse 

med Salmen Nr. 698. Post. M- N. 
Andreaer, Steidets Præsh tjente 
ved et impwviseret Alter-. (J de 

reformerte Kirker har man fom be- 
dendt hverken Alter, Prwdikestol og 
Dabefonst til at mindepm Tät-edel- 
fen. Ordets Forkyndelfe og Sakra- 
-menterne. Musikken hat indtaget 
Alterets Plads og vistmock desværs 
re ogsaa Tilbedelfens. Pslsatformen 
er Ptædikestolem og fra Eben lydcr 
som ·Rogel lidt Drsvtyggeri fra 
Dagspresssen om Tisdens bræwdende 
sSpÆgsnBa-1. Dauben og Nudveren 
iettmniwtettlloghtvetendnu 
mändn em. J Wen her man 

naturligvis disfe Tim, M sdulde 
karakteritfere al M Gudgtjeneste 

s) Ved en Feste bla- den-· 
AUMMWPMM MM 
bbkveW,sa-viankstilf—or. 
WWJW 
steh-köm. »M. 

men i Pmkfis holder nmn sig til1 
denne Vendens almindeligt antag- 
ne.« 

»Er det ikke sandt?« fpørger no- 

gen. sog nisener, at yaode nagen 
Mod og Myndighed til at fige no- 

get sowdanck paa et Forhatsdlingss 
ins-de med reforinerte Kristne eller 
til at strwe det i et af deres Bla- 
de, da var det vcl itte ude af Plads; 
nten at insdføje det i Referatet fra 
Mode-: i »den preslynterianste dritte 
i Neenah det forekonnnek mig at 

Unsre taktlest Komme-r det til dens- 
Medlenuners Kunsdstab tan det tun 
oaskke Harme, og Uilde det være 

ubserettiget Harme? De kan ikke 
Handel end faa det Jndtryk af Aar-Z- 

Hnødetss Medlenmier, at de ,,fime 
icg paa den liøje Heit« fsratendte 
del-es Gudstjenester Tilbedclfe sog 
sasgde onc dens Prasft at l)an var 

en ,,Drøvtygger as Tagprezien«. 
Jiy tror ikke, at Kirkedagens Folt 
dar klar-jede not til at je iaadan 
igennem Forholdene i den Menigs 
l)ed, at de med nogen Zandhed knn 
dea afgioe en saadan Kendelfe Jeg 
ntaa i lwert Feld bede mig jrita 
get. 

Man tæiike date paa den store- 
gsksasfiirihed og Velvilslie, tsn pro-J 
dyterianske Menigsiyed i zlceenah vi 

ste tnod Aarsinødet, idet den over- 

lod m dets Vrug under iyele MI- 
det, heilig og s,øgn dens store dej 
ljge Sixrkcy saa der jkke var et Vir 
rclse eller Hjøknc i den, sein ikte 

swd til Mode-tx- Raadigsiised on 
det saa vidt jeg ved uden at Mc 

niglieden forlangte nagen Godtgøi 
relse del-for —— og faa iiger vi Tat 
dcrior mit den Monde, det man 

beklages. 
Jst-g ved not, at Llarsnwdet iat 

tede en Takterosulotion til nasvnte 

Menighed og dens Prwft for Bru- 

gen ai Kirfen og bestemte ast den 
stnlde trntkes i Wien-:- Vla-de; men 

naar nu «det endet let-fes i vort 

Bind, san inaa Meniztkiseden for-nai- 
riqviss komme til at fpsrge: Ja, 
nien Zwilket skal san gwlsde2 

IV. 

Hde var Maria-geni- 
Ter stete ndget ved Neenahmjdeh 

Hain var mig gaodefuldt- Dct var 

Baiandlingeiy sont det slille Skrkst 
»Im heilige Nadvere« sic- 

Lnxi Mast-te til folge-Ide: 
det shlev andeva til Anerkendels 

«- 
og Paafkønnelfe i en Jnddeketi 

»Hu-»I: 
det bit-n aj en swmite andefalet 

til Zuntfundets Taknemmelighed 
slkrasitierne aktiordredes til at nd- 

btede det; 
een af tde tilstsedevækende Priv- 

ster anbefalede Skrifdet under MI- 
det og sag-de blandt and-II, at den 

Mang shvorspasg dette gode lille 

Strift var bleven onwalst paa, buc- 
de iokbydes i et lnrhersk Samiund,; 

eritnreren lod dettse pag-seu- uden 
nugcn Modbemcvrtning. 

Kumisteens For-flog dlev vedtaget. 
iLcn »Hm-it, sont ndtalte even- 

leniørve, sag-de til inig beizeiten 
m Tun oed fin Becnærtning i Mo- 
sdet liaode jigtet til en Anmeldelse 
ei nceuntse Zktiit i Dansskeren let 
Nr· i«M-aj), spori jeg gør oprnasrki 
sont paa, at næar Striftets Forfats 
ter tin-oder, at Nadveten er Fonds- 
forladelsens Sakrament, da er der 

andre, der ikke kan dele hans Op- 
W-) 

Men hvad var saa Meningen 
med denne Man-der nie-d Bogen 
»Den hellige Mdverse«? Ja, det et 

det, jog ikte hat tun-net vfernan og 
kan ikke endnu. Det kan jo næsten 

faa Udfeensde af, at Kircedagen dar 
villet gsre den til en Art Beten- 

deliesstrift, saa det fkulde derived 
onst-e iastflaaet, at sauledes fiel man 

last-e om den heilige Nadvem at 
der scientes os Synsdernes Forlai 
dslfr. 

Jeq header Me, et det er Til- 
fælsdet: men jeg san ikke nasgtr. 
at del W W W. 

Jeg stal fae ille gaa yderligerei 
ind pas den Sag her Jeg vilI 
wies med at sige, at det er jo set 
Spmsnmosl com Sytidsforladelie i 
Itan eller Me) som hat været 
fremme i dem IUM Kika fir- 
oq del km en dobbelt Befvarelsex 
male menet nef sog ferstaar den 
hellige Skrist den Ves, vg andre 
Weste- og W vgl-mai de bat 
W -i W. Og jeg nen- 

Ier, U W si den for. Kirs- 
sc Iw. W W Ller hwk 
Im des er »Im its site- vg M 
W ps- den, de bar leg M 

F 

Metpaaatudsiudeogskalogs 
san nok holde min Næfe derfra i 

.-Z-wkntjden. Men Log ded, ast vi er 

!delte. Lg hvad san vi faa gøre 
andrt end nnde kwerandre kalnsd 
hier sont qndet ZtedLs efber det gam- 
le Ord: »Altfaa -fkal shver af ok» gøre 
Rognskab for sig felsv.« (Rom. 
14, 12.) 

Frist at tænke, tro og tale 
det er Folkets namle Ret- 

v. 
Altetbvgofagen. 

Ja den var ganske vist ikke paa 
Tsagiiordenen ved Nemalynmdet; 
men man kunde mite, den havde 
vnsret det; thi Sagen trængcr sig 
spaa og krcwer en Afgswlie eller 
dog en Udtalelse aj dort Samsunds 
Ki r kedag. 

Lin Alsterbog udtaler den for. 
nier .jig sont bekendt saalodeiz i 
sin zisonstjtntidm »Ti! Vrng ved 

Nudstjenester og andre Artean 
Handlinger antager vi den i Dan- 
nmrk brngtc Aslterbog sonnt Rätnalets 
nced saadanne Formtsdringer, sont 
InnEnndet Inaackste Dindcs nødvsn 

dth under vore frilårkeligc For- 
lwid.« Tsnnc Beswnnnrise blen Eat 
te: zsvd den fosvenede Mitte-:- Dan- 
ncch i 1896 og gjaldt den Alter 

Hahn sont da var i Vrng i Dan- 
«mark. 

Men senerc er en ny Alter-bog 
nie-»von antoriserct i Modcrkjrkcnx 
drn er kneqet foranth fra den 

gnxniin Qin Forandringisrne Inn -.":« 

Korbe-dringet oller Fort-ingenqu je. 
dumm er og bliver der M dein 

zlssgnjngerx kortere er den ug Inaa 

ska ogifaa klarem 
Lstn denne ny Man-bog er ind- 

fnrt i alle Fnsdrelandctgs nimm 
nnd im ifer Da den ndkont, fix-en 
den nn afdøde Pisa-oft ann III-an 
sen til mig, at thgen as den var 

jkke obligatokifk for de Prnsften der 
var ovdinetede spaa den nannle 

Nu hat nagte of den for. Kir— 
fee Præftek ——-— ieg ved «ikke »vor- 

ntange —- insdfsrt den ny Alteer 
oq brnqer den »Oed Gndssrionester 
og andve kirkelige Handlinger« j 
derei- Menigbedet Dekte wen-bren- 
-dinc Zkrisdt forklares iaaledes: vor 

Konstitntion Wer, at vi sbrnger den 
i Don-mark bvuate Alter-bog, on 
den ny er den, der bruges i Dan- 
mark og der-for bmytter vi den. 
Mig sføvekonumr det, at den Be- 
grnndelse Em- est vist ·sfpekulasttvt 
Sinnen thi Samfundsbestennnelsen 
man jo da girlde »den Alter-bog, som 
da svar i Bring ·i Das-mark i 1876 
on ikke den eller de Alter-bogen 
der i Fvemtsiden vilde se Dagens 
Lys; ttbmed udtalek den jo at For- 
anidvinger besstsenintes of Smnfnndet. 

Men nn er det altsaa saaledess, 
at der er sto Alterbøger i Brun 
vihlmrdst os, vg Edervod Hammer en« 

iskkc saa sdelt Alle szeorfkclsljgide 
sind i Menäghedeme, isdet de to af-! 
viger ganfke betydeljgt fra hinandenl 
i Nin-»Ist for hast-Traun Moor-. 
Brian og Konfsirmation Men da 

det jo nok vil gaa med den ny Al- 
tetbog som med den no Zahne-how 
ast den visl vinde mere og mere Jud- 
gang, san synocs jeg, ast det nnm 

væke -betimeligt, at den »for. Kir- 
kes forstkommensde Aarsnmde satte-r 
en Mntning on- Alterbog, inden 
»den Sag sdeler as i ,,en gammel 

jRetninM og -i «en ny Retning.« 

) Australbckv 
YBrjsboncx Quem-Island 22.0kt.1917. 
Kcere Past. J. M. Hansen 

Guds Jst-ed! 
Im kmr ventet lasnge med at stri 

ve til Dem, da fog hcwdc sbaabist 
prm at høre sm Samfunidet fom 

Svar vaa vor Atssmnina· Men dot 

trwkker i Lanqdrag med Brov fm 

den Kant. Fort-Mc Gang, vi strev 
til Samfundet, varode det over et 

Aar, spr Sbawi kom. Jmidlektid 
hat feg set i ,,Danfkeren«, at an- 

gaaetrde Queenslmrdmisfsioncsn be- 

stem-te Aarsmødet at sdet stod end-ver 
frit act stutte den Sag med frivils 
lige Bidmg. Deraf kmt jeg forstaa, 
at det altssaa ikke sblw idette Aar, at 

Samfundet iaa iig i Stand til at 

trwde i et mere bestem-c hile 
Focholsd -t·tl Queenslmtsdmäsfwnew 
Men fom Asschenfelidt Hans-en fi- 
ger: »Da Oelukker jo Me, at man 

adAareviIfaaatsse,atvot-eeners 
IMe Btpdre i den forenede Kir- 
Ie losger Wd ma Herrens Plav 

W X Mne Sss « 

Stint Samfmtdets Bestrwmekfe 

saalodes ikke er, hoad vi kundc on 

ske, vil svi dog tro og haabcy at 
III-about er bedil ngm x denne 
Sag shar vi bodet out, at Wust 
Villie tnaatte ske, og vi vil saaledeirs 
msim tage Ilsslnget sum va pcm 
Vor Bän- 

:’lnx,1«m(-ude :llrln-f-det her, da Haar 
det faa sum-at fremasd baode i ann- 

delig og i time-läg Henfiemdcn Ved 
Hirt-w as et KotwalutSystom for 
maancdläzw Vldmg til stärken er 

det lukkedes at bringe den finan- 
cielle Stilling paa et badre Stadt-. 
Sktnt sder var lowt os 50 Pan-d 
Sterling i Prcesteløn om Aas-seh 
blev Belibet dog ikke ssubfkkiberetx 
nu sflmr svi dchnwd 6 Pund Stet 
slina iom Manne-dem altfaa 72 Pd. 
Hom Aar-et- 

llnqdomssqrbejdct gsaar strenmsdx 
Til Nytmr skasl vi have Konfirmas 
tion of sem skonfivmansder. 

:ll-n««m.n-n·d(- Kinqarn, da er Til- 
flntninqisu tisl vore Gudstjenefter 
der bloven bedre; den hat i det fid- 
ste Llarstsid vckret i jævn Wigninw 
Da im Rde Gang slmädt Møde der- 
mltis Forsasmliimen 65 Menneskek: 
den optog en Kolslekt paa 5 Pund 
Dethavdejsovætetmttldoahatvi 
ckkukde have fand en Prceft more til 
Australien, der kund-e bliOe ansat 
med Fängary og Pialba svm Birk- 
tekwds: men sdet Haab blov ikke 
opsnldt denne Gang. Det vil vwre 

nemmere at undecholsde to Prwfter 
her end een· Der csr gjort et beto- 
delUt sorberedtsnde Arbejde i det 
centrale Queenstth trlztte Jud 
bvdcslfer til vore Mit-der er sendtl til over 100 standinasvifte Familicrl 
der hveramden Maaned. Vi hat faas 
et ivor Kirbe ti-lbage, 041 mange Hier 
ter er blevet var-me for Gwd og forl vor kære lutherske Kitte. 

Men lworledes ifkal deck gaa il 
FremtidenL Een Man-d til at Ird- 
spre Gernjngen her ovre er for lidt H 
gsm fkal reife til Kingary om tue Uaet og maa faa fovtcvlsle dem omz 
Samfundetö Bestenunelfe Jeg troH 
at den lutherske Miste har en Frem- I 
tvd spaa disfe Egne, om der blot 
blev arbejdet mere stadigt Kingary« 
buvde kalde selvstændig Papst Det· 
er willigt, at der Oil blive gjort 
Fovfsg l »den Retniita, naar jsg 
kommer der næste Gang. 

Hierstelig Taf for de tilfendte 
BEIDE Evan for sum-me med- 
lckget Jsa bar vng lewdt Mit- 
bering sfor del-te Vol-b til Baute-n i 
GhiMaplMrit- « 

Med Mig Hiler ttl Dem. OS 
Familie ssw mw Husttw 

Gered i Kristus 
P. c. Ltgaard 

M .......... 
Wer 22., 19l7. 

Recetved from Rev· J. M. Hanlen 

the sum of elleoen ponnthen 
sfllillingä and seven pence, being 
donations from friends in U. S· A. 

With linker-e vhanks 
P. C. Lilmard 

Ovenstwaensde Vrev fra Anstraläen 
tckler jo for sig few Vlsot et Pnr 
Vemasrkninger til det. 

Man halte-, at Pengeangivelserne, 
Past. Ligaard benntter. er den en- 

gellke, og at et Pnnsd Sterling er 

onst-fing 85.00«. 
Angaaende den onnalte Mit-se i 

Ungarn Mensisgheden var faaet til- 
bage, da for-holder det Isisg not saai 
ledes ined den, at den tyfke Præst, 
sont optog Virkfomheden blmrdt 
«Skaitdjcim)erkte i Qneenssland, da 
Past. Sasss forlod den for noqle 
Aar fide-h fif paa en, eller enden 
Maade otntalte Ksirie werng til 
den Sonn-de lnm kilhørte Men nn 

Ier den saa atter ·tilbage i Wenig-- 
hedens Efe. 

; Mnd Hirn-, det maatte lykkes at 
Ifosa en Arbejsder anfast paa de som- 

tale Siedet i Queensland Rats-mi- 
jdet i Neenwi havde Anlodning til 
atforetaqe fig noget i den Henfes 
ende, Tdet Kund ..-. K. Andersen er 
illa-rede sig vilsläg Eil at lasde fig 
lende «d·rd: men Mudet lsod Anleds 
ningen slisppe til-g as Hænde Mnnt 
te »der aabne sig en ny Udvej. 

Om end ej ad min Vei, 
om end ej ad din Vei- 
foa dog ad sin men, 
nor edrre ved Rand 

Zisden de i Sept. Maaned sen-die 
861,69 stil Missioncn i Bvisbane 
Var jeg ncodtaqet følqende Bidrag 
til samme: 

Hersnann Peckevfem Vermillion, 
Z. Dak. si. Mrsfs. J. N. Steplmns 
jen, Vermi«llion, Z. T» M Mrgi 
Chr-. Zarenfem Ver-million, S. D» 
SI. Carl Nielfem Vemäsilliom Z. D 
sm. Christian Messen, Ver-million- 
S. D» ssL H. P. Hausen, Ver-mil- 
lion, S. D» 85 C. Christi-Ilsen- 
Vermilsliom S. D» sm. Mrs. C. 
Fett-sen, Aslbert Lea, Minn» PH- 
Mrs. H. J. Nielfem Lincolm Reh-- 
Pl. Mus- Tine Otto-T Albert Lea- 
Minn. sä. Vwrson Menighed, Vir- 
by, Minn» Ps. J alt 860.00. 

Denne Smn svil blivc fendt til 
Past. Lisean en crf de sprste Da- 
ge. De to lisdstncwnte Biidrag er 

lendl til vort Samfnnds Kasferer 
dg af lheim overladt til mlg at fende 
where De 811 fra Mrs. E. Jen- 
len, Albert Lea, Mnn er lendt mlg 
l to Pol-rinnen first sä, dereiter 
M, de fidlee med den Belmmnelse 
fra leerindem at de sial benyttes 
til Blbler for Past. Liganvds Kon- 
fivmawder, og i Meld- af, at de 
allerede er forivnede med Adler- 

s- 

Iulegranen lol7. 
Pris — sum Indule si« Minis. 

l« l«)ksi-IIIIIl:-s««r hu« st UND 
25 IsJksoijlnnsr t"«I« .. SUP- 
.")« l«)ks(stnpl:u·«sr sur .. HUZH 

Petshir H. R. (·l«·i.-Ii«n.-«·sn skriwtw 

...Iul(«»«-:«l·mnsn" Hin-us i I·’t·«ns.—;lu·i(ltesls Tvkkm 
lutmlis nscscl Hqsnsyn til Nisus-z Fest-m ug hul- 
h(-lsl. Til l.«x"kk(s uns-! sit-«- xsiihsns Vitskst ug 

lnclgung Mundt vor-- l«-n»l.-«ns-I-t«l." 

Herrn-! er fnsnlig ug han«-s Ins-c l«;I;.-«osi«. lud- 
scsml B«stillittz.x. sm- Jcst Nin-I- ntlsiulxxt 

««-«".J- Moll-. Pia-M «»«.-t--, 
files-U .V--!«. 

»l)anske i kamp« 
i-« Jnf «I-««---«,«"«« J-« »l. ,,s"-,"« H, ,«,.7» 

Zum-if ««« -"s-H--’-««l« s« ,'. N. IYM 

III liiqisssjik »s.; k-«--v-.J·.«123,—l( VII-L List-! »g· 

xiiijmlssrl fruchtle «..i Minilp »in Mit-ital sti· 
thut-ji raubt-I ««H·- .1«t. dul« Itslllnslll TIJNHW 
hat« k;s--«I««? fis-« Hlj·«i"hi-Ii;1nnist··-I »L- l«rih«s-l·««s 
LI·(-s 

--»» ·. .-HH«»..ll, -«lH ««--«11«««UJH·I HHJHt .1.« t.i. J u 

«·;?7««·-I« »J- ssr Intllpumäisk ·L«t11««M«»U-NIW" 
»Hu-L tin-J- IIVle THNHUIL 

IF« «-J«-:ls-«,.·--- .J«!-sp-«««-«. 
PU« XII-« Puls-DER 

HÅXISH I.ll«l"ll. l’l«l3l«. H«leI«T. 
IHsle thhlc 


