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Juli *l9lO Bladet utkommer 4 gange aarlig og koster 80 øre for aaret. 3. aarg.

Josva 13,1.
Uddrag af pastor Sørensens tale ved

dansk K. M. A.s 10 aarsfest
22.—24. april 1910.

Paa K. M. A.s adgangskort til disse
møder staar der: „Af landet er der
saare meget tilbage at indtage,“ det
ord, som vi ved, Herren sagde til
Josva, og hvorved K. M. A. har villet
minde om, at arbeidet aldrig maa staa
stille, men altid skal gaa fremad. Og
det er saa rigtigt, Herren vil ha land
ind taget, og intet land er ham dyre
barere end menneskesjæle derfor
vil han have drevet baade indre- og
ydre-mission. Han vil ogsaa have
kvmdcrne med i det arbeide; det er
eders ret, som 1 ikke skal lade tage
fra eder, og det er eders ære; i ar
beidet for Guds rige er der ikke mand
eller kvinde. Jesus vil have land
menneskesjæle ind taget; han er en
konge, og man kan sige en erobrer
konge! Mange jordiske konger har
været det samme, men de har taget
fremmed land, som ikke var deres;
Jesus derimod vil bare tage tilbage
det, som er taget fra ham, og som er
hans. De jordiske konger undskyl
der tidt deres erobringstog med, at de
vil bringe kultur og dannelse; men
ingen kan bringe kultur som Jesus

han, der gjør ufrugtbare menneske

sjæle frugtbare, ligesom ogsaa han
alene bringer den ægte dannelse
omdanner mennesker, saa det gamle
blir forbigangent og alt nyt! Og til
disse sine erobringstog vil han bruge
os ogsaa K. M. A.!

Ordet, som blev talt til Josva, gjaldt
jo forholdene ud&dtil, det var Kana
nitens land, som skulde underlægges.
Men indadtil, i hjertet, der vil Herren
først og fremst ha magt; det der sker,
naar et menneske omvender sig, er
netop, at Herren indtager det hjerte.
Vi er mange herinde iaften, som kan
sige Herren tak. fordi han fik os And
taget"; men selv hos os er der dog
endnu adskilligt land tilbage, som
trænger til at underlægges ham. Jeg
vil nævne forskjellige dele af dette
land, saa kan hver især dømme om,
hvor det er, kananiten bor: Tanken

som streifer ud istedetfor at søge
indad, tanker, som ikke er Herrens,
men vore egne; vort tankelancl skal
helt indtages af ham! Følelser som
Herren ikke kan optage i sig, fordi
kananiten endnu raader der; vi maa
føle for det, Herren føler for! Viljen

netop der gjælder at ville under
lægge ham den; trods al vor elendig
hed har vi en vældig magt i vor fri
vilje, og seiv om vi er omvendte,
maa vi helt overgive ham den. Hvis
der ikke var svaghed i vor vilje, stod
det bedre til med vor helliggjørelse.

K»
(Kvindelige Missions Arbeidere)
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Naar kananitens vilje vil frem i os,
da gjælder det om, at vi med Jesus
kan sige: „Ikke som jeg vil, Fader,
men som du vil!“ — Talen — hvor
syndes der ikke med den! „Et lidet
lem — — men en verden af uretfær
dighød," kalder apostelen Jakob i sit
brev tungen; og seiv hvor den har
lært at prise Gud, stilles den dog ikke
altid i hans tjeneste. Men ogsaa vor
tunge vil Herren raade for; alt, hvad
den bruges til, som ikke baader hans
rige, er Satans væsen. — Vore ydre
forhold — vor stilling til verden, vore
kjære, vore omgivelser! De hellige
skal være jordens salt og verdens lys;
men ak, hvor tidt mødte vi ikke der
kananiten! Ogsaa det land maa Her
ren have indtaget; hvor meget i dit
og mit liv er der ikke endnu tilbage,
som ikke er ham underlagt!

Naar jeg derfor i aften gjerne vil
udtale et ønske om Herrens velsig
nelse over K. M. A.s arbeide, lad det
da blive dette, at I maa blive helt
afhængige af ham; thi jo mere det
sker, desto bedre skal det lykkes eder
at indtage baade landet indadtil i
hjertet og landet udadtil!

Fra ».Bring Lys».

Fra Tysfjorden.

Søster Johanne Kulberg skriver:
„Peder N. døde sist i januar. De

siste dage laa han ofte bevistløs, men
naar han var klar, vilde han de skulde
læse for ham — særlig den 23. salme
Hans kone var for hans del glad at
han var gaaet ind til hvilen, men hun
syntes det • var saa tomt efter ham. —
J. er ogsaa vandret bort. Doktoren
erklærte ham for sindssyk og det viste
sig at han hadde tæring. Han blev
bragt til Bodø sindssykeasyl, hvor han
kort efter døde. Hans mor var rent
utrøstelig over at han var død paa
asylet.

Forkjølelse og influenzaen har været

slem paa disse kanter ivinter. Før
paaske hadde vi vor fulde hyre med
at gaa fra hus til hus og pleie, særlig
her paa Helland, men vi var ogsaa
flere ture paa Drag og et par gange
i Tømmervik. Det er særlig gamle
folk som influenzaen har grepet haardt
fat* Skjærtorsdag døde en gammel
kone. Hun maatte dag og nat ha
meget tilsyn og pleie, da hun med
engang blev saa rent hjælpeløs. Alle
rede før hun blev syk var der vaagnet
en sterk trang hos hende til at høre
og læse Guds ord, og s. Olivia som
mest var hos hende den sidste tid,
fik rik anledning til at tale med hende.
Vi tør med visshet tro, at hun gik
lykkelig hjem. Gamle M. har ogsaa
været meget syk, men later dog til
at komme sig. Dette har været en
besøkelsens tid for hende; hun er saa
ganske forandret baade i væsen og
tale; man merker at Guds fred hviler
over hende. — I disse dage ligger en
ung mand meget syk av lungebetæu
delse; doktoren har været der 2 gange.
Feberen har nu heldigvis lagt sig, og
han begynder at kvikne til igjen. Nat
til søndag maatte s. Oiivia vaake over
ham og kunde da ikke følge med til
kirke, hvilket hun længe i forveien
hadde giædet sig til.

Paasken var en meget urolig tid
for os, men det var jo alt i tjenesten
for Ham, og Han kan dog trods al
uro skjænke en indre st.ilhet og sin
velsignelse over sine. — Paaskeaften
fik vi den sørgelige etterretning, at
Ivar, den ældste søn i K. hadde
skudt sig ihjæl. Han hadde tidlig om
morgenen tat hjemmefra for i Tøm
mervik at træfie sin lærer og faa sine
karakterer, da det var siste tur han
gik paa skolen. Han skulde nemlig
konfirmeres til sommeren. Geværet,
hvilket han stadig bar med sig, hadde
han ogsaa nu; underveis faldt han;
skuddet gik av, ind i underlivet og
op i brystet, saa døden indtraf om
trent øieblikkelig. Da vi hørte at
moren, som sat alene med de smaa,
da manden var paa fiske i Lofoten,
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enclnu ikke var underrettet, reiste vi
avsted snarest mulig med 3 kraftige
roere. Da vi kom dit, hadde de netop
faat underretning gjennem endel lap
per fra Nordbugt Der var naturlig
vis stor sorg paa alle, men moren tok
det tappert allikevel; det var som om
sorgen gjorde hende sterk. Hun for
talte hvord an han stadig søkte at
trøste hende, mens manden var borte;
han hadde saa ofte bedt dem holde
huset rent, „for søster kommer snart
og da bringer hun mel med.“ Han
var altid saa glad i den sidste tid,
men han kunde ikke trives i K.
hadde han sagt. Gud har nok beredt
ham til hans bortgang. Ellers hadde
han været saa stille og indesluttet og
hadde ofte bebreidet sin bror, at denne
var saa svær til at snakke. Men i
den siste tid talte han saameget om
Gud og de evige ting og vilde saa
gjerne synge om Jesus. En dag hadde
han sagt til sin lille bror, at „nu kom
mer snart den tid at de kristne skal
rykkes bort fra jorden, de blir pluk
ket ut som man plukker ut smaa po
teter fra de store, de skal plantes om;
saa kommer dommens dag, og det
kommer snart.“ Vi har undret os over
at gutten har faat syn paa dette, da
vi aldrig har hørt læstadianerne tale
om Jesu an det komme; han har hen
tet det direkte fra ordet. — Siden har
s. Olivia og jeg avvekslende været
derinde, ug vi har da maattet ta lev
netsmidler med, da de var omtrent
blottet for alt. — Manden kom hjem
fra Lofoten forrige uke, men hadde
nok ingen fortjeneste hat. Søndag
var han og konen i kirke med de to
mindste; han saa svært nedslaat ut.
Med taarer i øinene takket han for at
vi hadde hjulpet dem i denne tid.
Heldigvis er S. — konen — nu meget
bedre, saa bun kan hjælpe i huset. —
Paa veien hjem fra K. besøkte vi
John N.,som nu er adskillig bedre og
ved godt haap. — Da vi kom hjem
paaskedagsaften, glædet jeg mig til
en stille stund sammen med L., som
ogsaa hadde været med, men Gud

hadde andre bestemmelser; vi hadde
saavidt faat os litt mat, saa kom der
en ung pike og bad om jeg vilde
komme med til hendes bedstemor, en
gammel lappekone som laa meget syk.
Datterdatteren undskyldte at hun kom
saa sent en helligdagsaften, men bedste
moren hadde ikke git hende ro før
hun gik. Det blev mig straks klart,
at der maatte jeg svare ja. En lang
vei var det, først en times gang i
snesubb, saa en halv times kjørsel i
slæde over nogle vand. Den gamles
glæde var stor. Hun hadde ventet
saa længe og trodde næsten at ingen
av os kom. Aa, hvor hun va,r syk
og kunde ingen ro finde for smerter
— hun hadde vand i maven og var
for svak til at kunne tappes. Men
mest plaget nok hendes samvittighet
hende. Hendes barn, 2 sønner og 1
datter, bad mig gjentagende om at
gjøre hvad jeg kunde for at faa hende
paa den rette vei. Naar jeg læste
eller bad, blev hun stille og lyttet til.
De siste par timer kunde hun ikke
tale, men jeg tror bestemt at Gud fik
tale med hende. Der kom en saa stille
fred over hende, og jeg følte at Jesus
var nær. Da solen sendte sine første
straaler, blev hun hentet fra denne
jordiske hytte, stille og rolig uten
dødskamp gik hun over i evigheten.
Da vi hadde pyntet og stelt hende,
tok jeg avsked, efter alvorlig at ha
förmanet hendes barn til at søke frel
sen mens det endnu er tid. Sønnerne
er slemme til at drikke, og datteren
har heller ikke ført det bedste
liv. Datterdatteren skal være en bra
pike, men hendes ældste bror som
nylig blev konfirmeret, var gaat paa
dans mens bedstemoren stredes med
døden, og kom først hjem da hun
drog det siste suk. Med et bedrøvet
hjerte vendte jeg hjem den morgen.
Siden fik jeg høre, at søn til den kone
som døde skjærtorsdag, ogsaa hadde
været paa dans den natten med sin
kone. Saadan feiret de paaske, mens
moren laa paa likstraa. Straks efter
fik han sin fot fordærvet og maa
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fremdeles holde sig i stilhet. Maatte
Gud faa tale med ham i denne stille
tid. Der har været saameget leit at
høre om drik og elendighet i denne
tid; men vi er forvisset om, at Her
ren vil komme med sit lys ogsaa paa
disse steder.

Yi har nu omtrent i otte uker hat
en ung mand fra H. gaaende her. Han
har gammel skofrost, saa der var kom
met et dypt saar i taaen. Han bad
os stelle med det, for han frygtet at
kom han paa sykehuset, vilde taaen
bli tat. Han logerte sig ind her paa
Helland, og den første tid maatte for
bindingen byttes 2 gange daglig, men
igaar reiste han hjem, da han med
forsigtighet kan greie det seiv. Han
har været os en god hjælp i denne
tid, da han har skysset os hit og dit
hvor vi skulde, og desuten lagt rike
lig paa bøssen, jeg tror 8 kroner. For
ham seiv har dette ophold vistnok
heller ikke været forgjæves; vi tok
det som svar paa vore bønner, at han
kjøpte sig en bibel uten nogen op
fordring fra vor side. Yi har nu faat
et oplag av bibler og testamenter her
fra Tromsø. Med denne mand var
det vi søndag reiste til kirke i hans
store Lofotbaat. Trods storm var vi
14 stykker i følge. Presten Svenøe
lioldt sin avskedspræken søndag. Der
var møtt frem en mængde mennesker.
Den unge mand har lovet at komme
hit imellem og hente os til kirke ut
over sommeren. Haaper da, at Hel
landsfolket vil benytte sig flittig av
det. — Kan fortælle, at John N.s
mor var her 3 dage i forrige uke. Yi
hadde bestilling paa en prøvedragt
til en større forretning i Drammen.
For at den skulde bli ordentlig, lot
vi hende komme hit og sy, og nu er
den blit saa pen.

Det er postdag idag, og jeg maa
til Drag med posten.

En hjertelig hilsen fra
søster Johanne.

En redegjorelse for vore
byggeplaner

Snart et aar er gaat siden tanken
om eget hus i Tysfjorden meldte sig.
Der er nemlig saare vanskelig at faa
leiet rum, som er nogenlunde tjenlige
for søstrene og deres gjerning.

Hjem kommen fra sine ferier ifjor
sommer, henvendte søster Olivia sig
til en bygm ester og fik et — selv
følgelig ganske løselig — overslag
over, hvad et beskedent litet hus vilde
komme paa. Dette hørtes meget ri
melig. Men saa var der enkelte som
mente, det var daarlig økonomi at
bygge saa ganske litet. De raadet os
til at faa det litt større med det samme.
Efter det foreliggende overslag tænkte
vi da at faa det større hus for 2—3000
kroner. I vinterens løp utarbeidet
søster Johanne et rids til huset og
dets indredning. Komiteen fik sig
dette tilsendt, fandt det praktisk og
gav søstrene fuldmagt til at indhente
anbud. Efter denne plan skulde hu
set være: 42 fot langt, 28 fot bredt
og føres op i 14/2 etage. Det skulde
indeholde: Søsterværelse, polyklinik,
forsamlingsværelse, 2 sykestuer, kjøk
ken og bad og ovenpaa et par smaa
rum, klædeskot og tørreloft.

Bygmesterens anbud lød paa 5800
kroner, alt indredet. Hertil kom mu
rerarbeidet, der blev temmelig dyrt,
da kjelderen maa oementeres. Fuldt
færdig med ovne og komfur vilde det
komme op i ca. 8000 kroner. Dette
var jo ikke at tænke paa for os. —
Nu er det imidlertid meget almiødelig
dernord, at man faar sine huse fær
digleveret fra sagbruk. De blir som
regel meget billigere da. Praktisk
som søster Olivia er, henvendte hun
sig straks til flere sagbruk for at faa
anbud. Men i den travle tid gaar
det sent med svar. Endnu föreligger
kun et eneste.

2den etage behøver ikke at indre
des iaar, kjelderen kan indskrænkes
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endel og enkelte andre ting kan ut
staa indtii videre.

Det store spørsmaal for os er: Skal
huset bygges efter denne plan, eller
maa vi gaa tilbake til den oprindelige
med det lille hus? Yi ønsker saa
inderlig at gjøre hvad ret er det
som stemmer med Herrens plan for
os. Der er ting som taler for begge
alternativer, og det haster med sva
ret, da huset maa bygges isommer.
Yor kapital er vokset til vel 3000
kroner og desuten har vi faat bygge
grund. Samtlige opsittere paa Hel
land har nemlig uten vederlag avstaat
til os et ganske respektabelt stykke
jord og ret til, naar det trænges, at
anl ægge vei ned til sjøen. I sand het
en storartet gave. Men ikke nok her
med. Paa Helland har de ogsaa av
holdt en basar og tilveiebragt den
smukke sum kr. 216.79. For os som
kjender litt til forholdene deroppe et
overvældende resultat. Aa, hvor me
gen kjærlighet, hvor meget stræv der
ligger bakom denne sum! Ogsaa paa
andre steder deromkring holdes for
skjellige tilstelninger for at samle bi
drag til vort byggefond. Det synes
som folket deroppe finder huset baade
paakrævet og ønskelig.

I parentes vil vi fortælle vore ven
ner, at paa Drag, ca. D/2 times vei
fra Helland, har der i de senere aar
været nogen grubedrift, hvor megen
ungdom, baade lapper og norske, er
i arbeide.

Og nu, kjære venner, I som trofast
deler vor kjærlighet til og interesse
for dette arbeide! Yi har fundet at
burde sætte eder ind i enkeltheterne
i vore planer, foråt I desto mere, desto
bedre skal kunne hjælpe os med eders
bønner. Bed at vi snart maa faa viss
het for hvilken plan vi skal følge.
Bed at hele arbeidet maa bli ledet
saaledes efter Herrens vilje, at Hans
fulde, rike velsignelse kan hvile over
hjemmet og den gjerning, som derfra
skal øves. Og tilsidst tak, hjertelig
tak til hver og en, som med bøn og

gaver har hjulpet os dit, vi staar
idag.

Søsterhilsen fra

*
Komiteen.

Fortegnelse over gaver som er indkommet
til arbeidet i Tysfjorden:

Fru Btilovv, Drammen, kr. 100. En
förening i Drammen kr. 35. Frk. N.
Bjerke, Kjøbenhavn, kr. 5. Fru Helga
Jensen ved frk. Timme kr. 10. En
dame i Stavanger ved frk. Syvertsen
kr. 100. Frk. Crawfurd kr. 5. Frk.
Beylegaard, Grimstad, en lodseddel
til pressens pensionslotteri. Frk.Bergs
eng, Lillehammer, kr. 10. Gjennem
frk. Alb. Ellingsen, Bergen, kr. 36.
Frk. Bennestvedt Larsen kr. 10. Frk.
Leonore Olssøn ved frk. Zimmer kr.
3. Yed frk. Anna Naversæter, Sogn
dal i Sogn, kr. 15.75. Fru Petrea
Conradi kr. 100. Fru Seippel, Aas
gaardstrand, kr. 10. G. Bøhn st. kr.
5 (fra den samme kr. 5 til Armenien).
Fra medicinbøssen i Tysfjord kr. 16.
Tanduttrækningspenge kr. 5. L. Z. kr.
60.00. Fra en liten förening ved E. H.
kr. 11.70. Fru Mustad, Namsos, kr.
10. Fra Amerika ved M. Kulberg
kr. 64.87. Paa samlekort no. 37 ved
frk. Follum kr. 5. Frk. J. Koren kr.
5. Frk. Agnes Haslund kr. 8. Søster
Eva Tiele-Winkler kr. 266.07. Spe
dalens kvindeforening kr. 15.31. Yed
pakkefesten i Losvik pr. Kjøbsvik
kr. 45.90 Grubedirektør Radmann
kr. 10. Yed pakkefesten paa Helland
kr. 216.79.

Arbeidsoversigt
over Iste kvartal 1910.

Privatpleie 3 dage, vaagning 5 næt
ter, sygebesøg 143, rengjøring hos
syge 1, husbesøg 13 (heraf et længere
besøg paa 4 dag i Kjelomi), syge- og
saarbehandling paa stationen og i
hjemmene 188, leveret ud medicin til
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patienter 82, landudtrækninger 37,
søndagsskole 11, bibellæsning 10, kvin
deforening 2, missionsaften 3, aftener
til høitlæsning 5.

Minde pr. Bergen nA 1910.

Fru Kamrncrherreinde Anker,
Kristiania.

Kjære Fru Anker!
I „Kvartalshilsen“ No. 2 beder De

om Svar paa to Spørgsmaal: Vil I
gaa med? (paa at gaa ind i National
raadet) — og: Hvorfor vil I ikke gaa
med? Mit Svar paa det første Spørgs
maal er et bestemt: Nei, jeg vil ikke
gaa med! Jeg ser en stor Fare deri,
at vore Missionskvindeforeninger skal
presses ind blandt en hel Del andre
Foreninger, livoriblandt der kan være
dem, som vi ellers ikke vilde staa i
eller arbeide for, hvis Formaal vi ikke
er enige i, eller hvis Arbeidsmaade vi
ikke billiger. Missionsarbeidet samler
alle Kristne; der staar vi sammen i
Kjærlighed og Arbeide, og det er det
store og herlige, at om det kan vi
alle samles. At kaste ind i vore Mis
sionsforeninger en Masse andre Sager,
Sager hvorom det er soleklart, at ikke
alle kan være enige eller have Sym
pathi for, det staar for mig som en
Synd mod Missionen og Missionsfolket,
og ikke forstaar jeg dem, som tør
tage det Ansvar paa sig. Hvor kan
nogen tænke, at enhver Missiousar
beider ogsaa skal kunne sætte sig ind
i og være euig i alt det mangeartede
Arbeide, som er representeret i N. K.
N. ? Og at gaa ind i noget, som man
ikke kan være med i med Hjerte og
Interesse, skulde man aldrig søge at
faa nogen til. Alle maa jo vide, at
vi har Ansvar for hvad vi gaar ind i,
og for hvad der besluttes og arbeides
i den Organisation, vi har sluttet os
til. Da Missionsarbeidernes King ved
Mødet i Trondhjem blev negtet Op
tagelse i N. K. N., og det blev be

grundet med, „at der ikke kunde opta
ges nogen Förening, som gjør Propa
ganda for en bestemt Religion,“ synes
jeg, at der blev givet et saa klart
Bevis paa, at der hører vi ikke hjemne.
Yi maa dog siges at gjøre Propaganda
for en bestemt Religion — Kristen
dommen mod Hedenskabet, det gamle
og det nye — og jeg tror ikke, det
er ved at trænge os ind der, vi blir
Lys og Salt og faar vidne om vor
Herre. Naar jeg tænker paa, hvorle
des der i aarevis har været gjort mange
Forsøg paa at lempe paa Kristendom
mens Sandheder for at „vinde Nuti
dens Mennesker," og vi nu ser, hvad
dette har ført til, ser at det har været
at arbeide Yantroen i Hænderne, saa
synes jeg, det har lært os, ikke at
tro at der vindes noget for Guds Rige
ved at blande Tro og Yantro, kriste
lige Foreninger og Foreninger, som
ikke har noget mere tilovers for Kri
stendommen end for enhver anden
Religion. I Forbindelse med N. K. N.
er nævnt, at vi skylder Kvindesags
foreningen saa meget. Hvor meget
eller lidet vi skylder den, vil jeg ikke
her udtale mig om. Et er vist, den
har ikke skabt Missionskvindeforenin
gerne, og det er ikke den , vi har at
takke for, at vi kan vidne om vor
Herre og Frelser. De kristne Kvin
der paa Apostlernes Tid tjente i Me
nigheden og vidnede om Herren, og
vore Haugianerkvinder ligesaa, og de
viste saavist ikke om nogen Kvinde
sagsforening.

Kjære Fru Anker! Jeg ønsker, at
dette Svar maa faa Plads i næste No.
af „Kvartalshilsen“. Det vil ikke tage
stor Plads. — Og saa tør jeg bede
Dem modtage en kjærlig Hilsen fra
Deres i Herren forenede

*

Martha Dietriclis.

Kjære fru Anker!

Først en hjertelig tak, fordi De
gjennem „Kvartalshilsen“ har fremlagt
denne sag til medlemmemes overvei
else. Det var vistnok et spørgsmaal
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i rette tid, og jeg haaber inderlig, at
det maa bli gjenstand for drøftelse i
de forskjellige lokalforeninger ligesom
ogsaa, at medlemmerne maa sætte sig
ind i sagen og saa opgjøre sig en
mening om den. Ubekjendtskab til
de virkelige forhold er ofte granden
til, at man modsætter sig. — Person
lig har jeg, helt fra man begyndte at
at tale om missionsforeningernes til
slutning til N. K. N. været for en
saadan, idet jeg i tilslutningen saa en
herlig anledning til, som De siger i
Deres „Spørgsmaal“, at virke som lys
og salt.

Kviuderaadet er jo ikke dannet for
at drive propaganda for nogen enkelt
sag, men samler i sig foreninger, der
hver for sig arbeider i næstekjærlig
hedens tjeneste, fuldstændig nafhængig
af det samlede raad og hvert af de
øvrige led. N K. N.s formaal synes
jeg, enhver kristen kvinde kan være
enig i, og gjennem N. K. N. har vi
jo ogsaa adgang til det internationale
kvinderaad med samme formaal, som
det nationale, men naturligvis med
langt større rækkevidde, nemlig:

a) at sørge for sambaand og forbin
delse mellem kvindeforbund i alle
land,

b) at skaffe kvinder fra alle verdens
kanter anledning til at mødes og
drøfte spørgsmaal, som vedrører
samfundets eller familiens vel.

Og ved slige konferencer skulde de
kristne kvindeforeninger mangle? Aa
nei, lad os være med! Det er slet ikke
at drage i fremmed aag med vantro;
vi skal sammen med de mange kristne
kvinder, som allerede er med, faa lov
til at gjøre surdeigens stille gjerning, vi
skal gjøre vort til, at det intern, kvinde
raads motto, vor Herres og Frelsers
ord i Matt 7, 12 maa virkeliggjøres
blandt os og ved os i aand og sand
hed, og jeg tænker ogsaa, at vi i lig
hed med de to representanter for
(7 Missionsforeningernes B.ing“ i Trond
hjem i 1907, afdøde fru sogneprest
Gjør og frk. Schjoldager, vil komme

til at gjøre den erfaring, at N. K. N.
ogsaa har noget at lære os.

En helt anden forskjel var det jo,
om vi kunde vente indblanding i vort
arbeide fra nogen af de øvrige for
eninger, led eller selve raad et; men
vi sta ar jo fuldstændig fri og har lov
til at drive propaganda for vor sag
— sjæles frelse — saameget, vi vil.
Og om der i raadet findes led med
mange kvinder, som staar kristendom
men fjernt, saa arbeider de dog alle
i næstekjærlighedens tjeneste, og slige
kvinder gir vi jo ogsaa adgang til
vore hedningemissionsforeninger, sjø
mandsmissionsforeninger, fattigpleiefor
ening o. s. v. Man pleier jo slet ikke
at udelukke nogen, som vil arbeide
sammen med os i en saadan förening,
fordi de ikke er afgjort kristne.

Da der blandt en stor del af mis
sion svennerne synes at herske en be
tydelig misforstaaelse ang. Kvinderaa
dets formaal og virksomhed, vilde det
vistnok være af stor betydning, om
en eller anden vikle komme med nogle
bemerkninger, som kunde kaste lys
over de virkelige forhold, enten gjen
nem „Kvartalshilsen“ eller som en
brochure paa K. M. A.s forlag eller
paa anden maade.

Deres i Herren forbundne.
Inga Tveten.

Fra 22de til 24de april feiret. dansk
K. M. A. sin 10 aars fest. Soli Deo
Gloria (Gud alene æren) stod der med
gyldne bokstäver over talerstolen, og
den samme lovprisningens aand gik
igjennem hele møtet. Og isandhet,
vore danske søstre har meget at takke
Gud for, ti Han har ladt dem utrette
store ting i disse 10 aar. Dansk K.
M. A. har nu utsendinge i Armenien
(i 1909 sendtes dertil henved 12,000
kroner), Syrien, Indien — blandt Bhi
lerne, i Vestindien og nu ogsaa i Al
gier. De har desuten optat et arbeide
i forbindelse med Israelsmissionen
hjemme. I 1902 aapnedes missions
skolen, Av dennes elever er 28 gaat
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ut paa mission smarken. Leclerne fore
tar hyppige reiser rundt om i landet
forat samle medlemmerne og hjælpe
dem til „ved en dypere helliggjørelse
indadtil at komme Herren nærmere
og derigjennem dygtiggjøres til bedre
at kunne tjene ham ogsaa i arbeidet
utadtil. u Denne reisevirksomhet saa
velsom de regelmæssige konferencer
og utbredelsen av smaaskrifter og K.
M. A.s organ „Bring Lys“ har baaret
rik frugt.

Yed aarsfesten frembragte frk. Marie
Anker en hilsen fra norsk K. M. A. og
fortalte tillike om arbeidet i Tys
fjorden.

En del eksemplarer av dansk K. M A.s
festskrift er tilsalgs i Pilestrædet 26.

Pris 75 øre.

Fra Armenien.
Søster Bodil Biørn er nu paa reisen

hjem og vi haaber snart at se hende
blandt os. Hendes avreise fra Musch
var først bestemt til den 2den mai,
men den 30te april blev hendes hus
fælle fru v. Dobbeler dødssyk, saa at
s. Bodil ikke kunde forlate hende.
Heldigvis tok sygdommen en god ven
ding, og da saa tillike den svenske
søster ankom, som skulde være sted
fortræder for s. Bodil, kunde denne
med god samvittighet reise i slutten
av mai. Maatte hun faa en god hvile
tid herhjemme; det har hun fortjent.

Yi hitsætter et utdrag av hendes
breve, som hittil ikke har fundet plads
i „Kvartalshilsen u , men som gir en
interessaut skildring av forholdene og
arbeidet i Armenien.

„Kjære venner. I kan ikke tro,
hvilken stor glæde jeg for en tid siden
oplevet. En morgen tidlig da jeg kom
ned for at ride til poliklinikken, sprin
ger en ung mand imot mig og griper
min haand og kysser den. Det var
Gabriel fra Havadorig, som i vinter
laa i mit lille kjøkken i poliklinikken
med den slemme absuss i laarbenet.
Han var blit helt ukjendelig, tyk, brun
og sterk. Da han laa syk ivinter saa

han ut som et skelet, og Rupen og
jeg maatte bære ham ind paa opera
tionsbordet for at forbindes. Sist jeg
saa ham i H. humpet han om med en
stok. Nu var han gaat tilfods fra
Hawadorig til Musch, ca. 2 timers
ridt. Det er virkelig et uuder at han
blev helbredet. Hans arbeide var tid
ligere at hugge ved oppe i skovene
ved H. og saa bære det ned til Musch
for at sælge den. Dette er Hawado
rigernes levevei, naar de da ikke er
hyrder. Men saa tungt arbeide kan
Gabriel endnu ikke klare, saa nu maa
hans yngre bror arbeide for familien.
Gabriel har dog benyttet tiden godt.
Da han var hos mig lærte min gut
Rupen ham abc og ved hjemreisen
gav jeg ham et testament. Det har
han nu flittig læst i og kan nu læse
flydende efter 4 maaneder. Han mente
han forstod ogsaa det han læste.

Jeg maa ogsaa fortælle om to be
søk i to landsbyer, der ar tet sig helt
forskjellig. Paa det ene sted fik jeg
føle litt av Uvad det vil si at forføl
ges for Jesu skyld; paa det andet gav
Herren aapne døre og hjerter. En
søndag morgen red jeg over til en
landsby en times vei borte for at
samle kvinderne og tilse de syke.
Efter at ha besøkt en syk kone, bad
jeg en av hendes slegtninge spørge
den gregorianske prest om tilladelse
til at samle kvinderne i kirkeu eller
skolestuen; men da gav han sig til at
skjelde mig ut for en tyv, røver og
en satan, der forførte folket o. s. v.
Jeg forsøkte at tale ham tilrette, men
forgjæves. Herren gav mig naade til
at bevare fuldkommen ro. Det var
en .av disse fanatiske prester, der me
ner vi er komne for at gjøre armeni
ern e til tyskere og faa dem til at
forlate sin kirke, hvilket vi paa ingen
maate ønsker.

(Forts )
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