Fo skebladet, onsdag den 1ste april 1936
om, at det i har grad kommer an på eder, brødre. Vi
hadde bandet at bor henvendelse til fvindeforeningene
skulde bære rik frugt lår fom ifiot; men faa har nettet
hindret dem i at møte, ialfalb er dette tilfældet paa mange steder. Planer og bestemmelser bar gant islå an sam
me gtunb — beiret.
Der er jo bog en rnaaneb igjen. Og påsketiden er
igjen. Kanske,ben ikke synes beleilig. Der er kanske fon
meget fom treenges til paoske.Men påsken feirer v! bog til minde om ham, fom
blev fattig for vor skyld, for at vi skulde bli evig rife. Bi
feirer den til minde om ham fom åpnet vei til evig
frelse for alle mennesker og fom saa påsa os at la alle
mennesker fon vile om den fulbbragte frelse. Når alt
kommer til akt, saa et der vel ingen mere passende tib
enb påsketiden til ot bringe et dirkelig offer for verdens
Der er bespærre endnu mange menigheter fom litet
eller intet har gjort lår. Bil ikke J, Brøbre, stille en
inbtrængenbe henvendelse, offentlig og privat om at alle
vil giøre sit bedste?
Saa skal vi ved Guds hjælp ogsaa i aar naa. ind i
hann og ti skol ikke maatte lænke eller si; Bi naadde ikke
frem. for der par nogen fom svigtet. Der er mange menigheter [om har gjort lå meget, at hvis resten handler
forholdsvis likedan, skal ni mere end klare den vanskelige
pynt. En hjertelig tak til alle fom gjorde hand de kunde.
Andreas Helland.

<£t og andet
Det attende årlige møte an den lutherske hedningemissionsfonferance er netop Hit holdt i Minneapolis.
Det turr et i flere henseender godt og lærerikt møle, og
det er tanken at gi det en nærmere omsale i et senere
Den tredie og fjerde mors holdt pore miEmerer i
Kina sin natlige konferens i Luyi, J forbindelse hermed
fejredes en fest til minde om at det nu er syne aar og Iitt
o ner siden bi begyndte vor mission der. Bi pil sikkert om
ikke længe fan høre nærmere fra dette møte.
Pastor C. M. Molnik,' som sidste sommer kom hiem
fra Madagaskar utslitt fog lidende paa grund ab feder og
et anstrengende arbeide, er nu ved Guds hjælp Mit desydelig bedre. Men feberen melder sig fremdeles nu
Bibelskolen på Manasaa aapnedes igjen i mibten
av januar. Der var inbfkrevet femogtyve elever. Det
arbeide bibelskolen saker al utføre er at uthanne inbføbte
arbejdere, i så tatefiflcr fom de kalder dem der, b. v. f.
mænb hvis opgave bel er at virke baabe ved undervisning og Guds orbs forkyndelse. Te lår gjetne sin for
beredende utdannelse av de enkelte missionærer veb flalionsjfolene. Bibelskolen blir ha ogsaa for flere av dem
et gjennemgangsleb til presteskolen.
Alt kristelig nrdeibe gaor i en henseende ut paa at
giøre arbeiderne operfløbige. Dette kan høres rart ut;
men hvis Mosas' ønske goar i opfyldelse, at .alt Herrens

folk biir profeter," ba blir Moses selv lemmelig overflø
dig. Slik er det også med den kristne missionær. Et
av de metal har, bat for fit arbeide er at de indfødte menigheter kan bli „felvhjupne" i den forstand, at de fon
eie hæfter i fin egen midte som under Guds aands ledelfe kon forkynde ordet og lede arbeidet. Her barnier
bibelskolen et meget vigtig led. Naar vi der for arbeidet. ba sa os ikke glemme denne vigtige gren.
Pastor Ouanbeck og hustru og barn boaber at kun
ne begi fig paa hjemvei rundi midten av mai. Der 6Iir
ti aar nu i sommer siben be forlot Amerika. La os ogsaa
ihukomme dem i vore bønner, at Gub maa lede dem vel
hiem.
_____ ^
«, H.
Fro afptskog og prærie i Saskatchewan
(Fortsat fra fide 205)
oar jeg nar der — ni - - og vi bab meb flere safeitbc
staler. Flere av dem som var med hviler nu han kirkegoarden. Nede ved Sandryggen gik jeg over en R, R.
missing, hvor Mr. -Hedlund blev overkjørt av toget og
faflet omtrent femti fol fra Forden. Bor med og tot
ham op og fik barn ind i baggage vognen. Han døde tyve
minutter efter han kom til Roseau. Det nar i 1919, da
jeg lom hiem fra atftémølel.
Der vor engelsk gudstjeneste i Grecnbiisf). Prækte lil
en nokså flor forsamling. De fleste er kiendte ansigter,
men ikke mange an de gamle Bethania-folf der. Nogen
ab vennene fra Badger var der. Ester mølet var der en
ældre Bethnnia-mand forn fa til mig, at han hadde høri
mig nævne de martmølene i S. kirke, men den tid fatte
ban ikke saa flor prisb Paa dem fom han dttrde ha gjort.
Nu var ban kommet til at fe haa det anderledes. Og der
randt nogen sårer ned over kindene. Det bar ikke været
sorgjæves. — Rallen tilbragte jeg i Mr. og Mrs. Hans
Hangs hyggelige hiem. Om morgenen bor det løst meb inbsamling til indremissionen. H- M. .Hang startet gobi. Drog så nord
over. Hobbe en bhggelig visit has J. P. Gidcm-J Tolen dreidde sig mest om den tid jeg gik ut og ind iblandt
dem der og om de velsignede (lunder vi hadde baade i
kirken og i kvindeforeningsmøtene Mrs. Gidem er nof
ikke så flerk længer, men hun har det godt med Gud og
da et alt vel. En av deres døtrer er Mrs. G. P. Dreier,
New Bffington, S. D.
Paa veien nordover har jeg iirdom paa C. O. Hangs
farm. Blev bel nrottat av Mr. og Mrs. S. T. Hagen,
men Mr. og Mt6. Hang var endda i Norge. Han skri
ver at de hadde en faært hyggelig tur i del gamle land.
men tiden blev så rent for fort. Jo, det er nok en fælles
erfaring, bet, — for Norgcsfarerne.
Rei.
Om det lutherske brrdrnsfonbrnt i Paris ifjor høst
har bet været saa tilet fortalt i bladene. Bi fif et par
artikler fra dastor Rogne forn nar på møtet; men ni har
sorgjæves fet eller noget i norske bloder uagtet der var
repræsentanter fra Norge tilstede. Kanske det ikke var
saa stort et møte som ønskelig kunde være. Situationen
i Europa badde not noget med det at giøre. En ting
berettes fra møtet fom er opmuntrende: Mon nød nad
veren sammen; og det fom issand uten protest fra Ante,
rika eller Tyskland.

