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Nogen indtryk fra
dr. Dixon’s møter

i «Sammenkomstens telt».

I disse dage er vi atter blit mindet om
bøn og forbøn. Dr. Dixons tekst var en
dag Luk. 11, 1: Herre, lær os at bede.
Og hvor trænger ikke Jesu disciple
idag som dengang at betragte Jesus i
bøn og lære av ham at bede. — Bøn
i lønkammeret eller i morgenstilheten
oppe paa bjerget. — Yi blev mindet
om, hvorledes vor Herre Jesus skjønt
Guds egen sød, aldrig begyndte dagen
eller nogen gjerning uten at nedbede
Faderens bistand og velsignelse, og
om, at det var mens han bad, at
himmelen aapnedes og røsten hørtes:
«Du er min Søn, den elskelige, i dig
har jeg velbehag». Yi lærer ogsaa av
Jesus at være bestemt i vore bønner.
At bede om noget bestemt, men inden
Guds viljes omraade. Og den Hellig
aand lærer os hvad der er Guds vilje:
1 Tim. 2—4. «Gud, vor Fader, som
vil at alle mennesker skulle bli salig
og komme til sandhets erkjendelse».
Og Luk. 11,13: «Hvor meget mer
skal ikke Faderen som er i himmelen
gi dem den Helligaand som beder Ham
derom», og Han vil gjøre sine disciple
til menneskefiskere. Matt. 4, 19.

Jesus var i levende og stadig for
bindelse med Faderen, og den troende
maa være forenet med Jesus som
grenen med vintræet. Guds kraft kan
ikke virke gjennem os om vi ikke blir
i Ham, ti uten Ham kan vi slet
intet gjøre.

Men Gud skal fuldelig gi eder
alt hvad I behøver efter sin rikdom i
herlighet i Kristus Jesus. — En anden
dag var teksten Ez. 37. Yi hører at
profeten fik bud fra Gud om at gaa
ut til dalen med de døde ben, men
før profeten gik ut hadde han faat et
syn av Gud, Ez. 1. — Før Guds
tjener gaar ut maa han ha visdom,
kraft og taalmodighet fra Gud og være
aldeles avhængig av Herrens beskyt
telse og veiledning, for at der skal
bli frugt av hans troes handlinger. —
Yinde sjæle for Kristus, niaatte det
bli vores alles begjær. — Gud be
nytter sig ikke bare av prester og
prædikanter. Sjæle kan vindes én for
én. — Yi fik høre troesstyrkende
eksempler paa det personlige vidnes
byrds magt. I Fil. 4, 4 staar der:
«Glæder eder i Herren altid! Atter
sier jeg: «Glæder eder!»

Maa Jesus bli rigtig stor for vore
hjerter, «saa glæden i Herren kan
være vor styrke».



Armenien.

Musch % 1914.

Ikke ved magt og ikke ved
styrke, men ved min aand, sier
Herren, hærskarernes Gud.

Sak. 4, 6.

Mine kjære, kjære venner!
En inderlig, varm tak for den store

gave som I sendte mig ; den skal bli
en god hjælp, naar jeg ihøst vil utvide
sykearbeidet trænges der jo mere til
forraad og til indretning av de to
sykestuer.

Fra Mezereh bar jeg faat tilsendt 10
sykesenge og 12 tæpper, saa det var
en god begyndelse. Om I saa synes
vil jeg gjerne faa lov til at anvende
100 kr. til indretning av sykestuerne
og de andre to til forraad og til syke
og fattige.

Likeledes vil vi i bøst begynde en
ynglingeforening i Musch med Guds
hjælp. Fra den tyske ynglingeforening
i Uchtenhagen har jeg faat tilsendt
250 mark til leie av værelser for et
par aar, var det ikke en god begyn
delse? Det skal bli herligt at faa be
gynde en saadan gjerning, der trænges
høilig. I lang tid har det været mit
ønske. Jeg tænker at missionær Som
merfeagen vil bli den rette mand til
at lede den. Yi trænger ogsaa bøker
til et bibliotek, om en eller anden av
vennerne vil hjælpe os hermed saa
vilde det være en stor glæde. Det er
jo saa vigtigt at faa indflydelse paa
de unge ved gode bøker.

Jeg kan ogsaa bringe den glædelige
nyhet, at vi har kjøpt plads og to
mindre .huse like ved siden av og bak
forsamlingsbygningen. Stedet ligger
sundt og centralt og er passende for
skolegjerningen. Iaar skal jeg bo i
det større av husene, der har 4 værelser
og et stort kjøkken. Poliklinikken maa
holdes et andet sted, maa leie 2 væ
relser dertil. Husene og pladsen er
indført paa badvelli Krikors navn, men
senere vil de blive overførte paa en

av missionærernes navne, dog det vil
ta tid. Jeg har straks lat bygge en
stenmur om eiendommen paa den ene
side forat faa sikre grændsen med det
samme. En tyrk gjør os mange van
skeligheter paa et sted og har revet
ned en del av muren, uagtet vi er i
vor gode ret. Vor badvelli har klaget,
og vi haaber, at regjeringen vil gi os
ret. Ja, det er et vanskeligt land, vi
lever i.

Jeg vilde saa gjerne hørt mere om
pastor Lohmanns besøk hj emme i Norge.
Hørte nogen av Eder ham tale til
studenterne. Hvordan var det? Var
der ingen av dem, som følte kald til
at komme ud og hjælpe os? Maatte
Herren snart sende en læge, det
trænges haardt.

I Bitlis var der i lang tid meget
uroligt, kurderne gjorde oprør imot
regjeringen; men nu, efterat de blev
slagne og 13 kurder er hængt og en
hel del sat i fængsel, er ro og orden
igjen indtraadt. Her i Musch var
kurderne ogsaa temmelig urolige paa
den tid, dog vovet de ikke at gjøre
optøier her, da de ikke er saa mange
og saa sterke som i Bitlis egnen.

Gud ske tak, saa er jeg ikke saa
træt iaar. Om Gud vil, saa tænker
jeg paa først i juli at ride over til
Mezereh. Herr pastor Elimann har
invitert mig derhen, og jeg glæder
mig meget dertil, desuten vil jeg gjerne
tale med herr Ehmann om arbeidet,
skolerne osv. Det tar 6—7 dage at
ride derover, og turen er temmelig
anstrengende; men jeg er jo vant der
til. Den Iste nat vil jeg tilbringe
oppe i klosteret «Surp Garabed», hvor
jeg ifjor tilbragte sommerferien. I for
rige uke hadde vi besøk av en tysk
missionær, herr Blanck, som er byg
mester og leder snekkerverkstedet i
Marasch. Han mente, at det større
av husene ved en del forandringer
kunde indrettes som pikeskole og der
bli plads til 8 skoleværelser, naar det
indvendig blev ombygget og det lille
tat med. Jeg var med ham rundt for
at søke plads utenfor Musch for syke-
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hus osv.; men det er vanskelig nok
at finde et snndt og passende. sted
ikke for langt borte, der har vand.
Jeg haaber, at hr. Blanck til næste
vaar kan komme over til Musch og
bygge gutteskole og sykehus. Kjære,
beder herom. Hr. Blanck er en prak
tisk og grei mand, som snart i 9 aar
har været i Marasch. Vi kom nt til
Armenien sammen.

Hjertelig tak til hver som har glædet
mig med brev! Lev inderlig vel. Beder
om, at Herren vil gjøre store ting i
Musch. Mange hjertelige hilsener til
hver især med en varm tak for alle
forbønner for mig og arbeidet

fra Deres i Jesus förbundne
Bodil Biørn.

Armenierarbeidets venner ved, at
der fra Norge nnderholdes forældre
løse smaapiker i barnehjem i Armenien.
Pikerne opdrages til dygtige husmødre
og lærerinder. Vi hitsætter nogle over
sættelser av breve fra et par av dem
til deres pleiemødre i Norge.

Mars 1914.

Kjære moder!
Mange tak for de 2 kraver som du

sendte mig. Jeg blev glad da miss
Petersen læste dit brev for mig og
gav mig dem. Jeg vil aldrig glemme
din godhet imot mig, at du i saa
mange aar har hat omsorg for mig,
hvor jeg end er vil jeg tænke derpaa.

Og da du ikke har glemt mig, men
sendt mig de to kraver vil jeg ogsaa
sende dig medfølgende halskrave. Like
ledes sender jeg ogsaa en til den
frøken, som sendte mig en bakke
serviet.

Vi vil aldrig kunne gjengjælde Dem,
hvad De har gjort mot os, men vi
kan bede Gud om, at han vil belønne
vore velgjørere, hvad de har gjort
mot os stakler, idet vi fandt et hjem,
og det bedste av alt, lærte vor frelser
at kjende. Ti hvor skulde vi ha lært
ham at kjende, hvis vi ikke var kom
men i barnehjemmet.

Jeg bor nu i mine brødres hjem,

mine brødre er i Amerika. En tid
underviste jeg i landsbyen, men nu
arbeider jeg ved at sy og brodere.

Mange kjærlige hilsener til dig og
dine venner.

Din taknemmelige datter
Voskitel Mikaelian.

Kjære moder!
Jeg blev meget glad for dit brev,

og jog er meget kjed av, at du indtil
nu har ventet forgjæves paa svar.
Mange tak, fordi du skrev til mig og
trøstet og opmuntret mig med dine
ord. Jeg er kjed av, at jeg ikke seiv
kan tale med dig og sige dig tak, fordi
du holder mig her, og fordi du paa
saa mange maater glæder mig.

Kjære moder, vi hadde en deilig
bedeuke og teksten, der blev talt over
passet netop til os. Jeg tror den blev
valgt, for at Herren derigjennem kunde
tale til mig og igjennem disse skjønne
ord, viste Herren mig sin frelse. Yil
du bede for mig, at jeg maa blive
fast ved ham.

Jeg skrev ned, hvad der blev sagt
for at kunne sende det til dig, men
nu kan jeg allikevel ikke sende det,
fordi der mangler over en dag. Den
dag kunde jeg ikke skrive, fordi jeg
græd over mine synder og var bedrøvet
over dem; men siden den dag har jeg
fundet livet og lever med Jesus.

Kjærlig hilsen- fra din datter som
beder for dig.

Margrith Harotunian.

K. F. U. K.s 5te
verdenskonferense.

Stockholm 10—18. januar 1914.

Man har bedt mig skrive litt om
K. P. U. K.s verdenskonferens her i
«Kvartalshilsen» og det vil jeg saa
gjerne.

K. P. U. K.s 5te verdenskonferens
betegner en meget vigtig milepæl i
K. F. TJ. K.s arbeide, og derfor vil
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vi være taknemlig ogsaa for K. M. A.s
forbøn og interesse for K. F. U. K.s
store gjerning. —

K. F. U. K.s 5te verdenskonferens
hadde som sit emne: «Kvindens plads
i Guds verdensplan», og det samlet sig
om de fem hovedpunkter: 1. Det kristne
kvindeideal. 2. Kvinden i familielivet.
3. Kvindens borgerpligter. 4. K. F.
U. K.s indsats i folkets liv. 5. K. F.
U. K.s opgave at utdanne ledere.

Konferensen hadde ca. 1000 delta
gere, og man fik et gripende indtryk
av K. F. U. K.s verdensvide utbredelse,
da der var repræsentanter fra saa godt
som alle land i Europa, og videre fra
Forenede Stater og Kanada, fra Au
stralien, Sydafrika, Egypten, Tyrkiet,
Kina, Japan og Indien. Særlig inte
resse og opmerksomhet vakte tre da
mer fra Asien, alle i sit hjemlands
dragter. Den kvindelige læge, doktor
Karmarkar fra Bombay var klædd i
den indiske sari, ofte i pragtfulde far
ver med rike guldbroderier. Hun er
enke efter en indisk kristen og har i
Bombay flere klinikker for barn. En
liten kinesisk gymnastikdirektør, frk.
Yung-Mei-Chun blev alles yndling.
Hun er utdannet i Forenede Stater, og
er nu en ivrig og interessert arbeider
for K. F. U. K. i Kina. Hun viste
den mest vaakne interesse for alt hun
saa om sig, og pratet glad og fornøiet
med alle.

Den unge japanske dame som repræ
senterte sit land, var ogsaa utdannet
i Amerika; hun saa ut over den store
brogede forsamling med drømmende
øine, og bevæget sig med stor anstand
og værdighet.

Møterne blev holdt i Blasieholms
kyrkan, og foredrag og forhandlinger
ført paa tysk, fransk eller engelsk. —

Konferensen aapnedes av dr. Karl
Fries med en kort betragtning over
Joel 3, 1. — Han mindet om de store
kristne kvindeskikkelser historien har
bevaret for os, og uttalte sit haab om
at vor tids store kvindebevægelse maatte
finde sin løsning i Jesu Kristi aand.

Prof. Breitenstein (Genéve), M.lie

Savay (Frankrike) Miss Una Saunders
(Kanada) talte om det første emne:
Det kristne kvindeideal. Det blev pekt
paa den fremtrædende plads kvinden
indtar i Jesu liv, paa den værdighet
Jesus gir kvinden, og det høie kald
hun er blit betrodd av ham. — Paulus
uttrykker det kristne kvindeideal saa
ledes: «Her er ikke jøde eller græker,
her er ikke træl eller fri, her er
ikke mand og kvinde, ti I er alle en
i Kristus Jesus». — Yi maa arbeide for
at bringe Jesu Kristi aand ind i den
store kvindebevægelse som gaar over
landene. Gud har skapt baade mand
og kvinde, og de maa staa side om side
for sammen at aabenbare Guds vilje.
At ville hindre kvindens frigjørelse
var som at søke at stanse havets flodtid.
Spørsmaalet var bare: Skal denne
frigjørelse ske med eller uten det kristne
element? For at det frigjørelsens verk
som hver dag foregaar, skal føre med
sig virkelig frihet, kræves det at det
utføres i Jesu Kristi aand. Overfor
kvindebevægelsens feil og utvekster
maatte vi være som en øm mor
for sit barn, vi maa be for den, vaake
over den, lide med den, til den er blit
det Gud har villet med den. Bak
bevægelsen kan saa tydelig merkes
Guds aands kræfter som driver den
frem i altid nye kanaler, og gir den
altid videre former.

Ogsaa K. F. U. K. maa nu se sin
opgave og sin plads indenfor denne
store bevægelse. Alle de spørsmaal
som konferensen hadde tat op til drøf
telse: «Kvinden i familielivet», «Ven
skap og samarbeide mellem mand og
kvinde», «Kvindens borgerpligter»,
«Kvinden i kirkens liv, i missionen, i
folkets liv», vedkommer alle K. F.U. K.
og maa bli tat op i dens arbeidspro
gram. Efter flere av foredragene blev
der fattet resolutioner som sterkt og
indtrængende fremholder K. F. U. K,s
store ansvar overfor tidens brændende
spørsmaal indenfor kvindeverdenen.
Det var saaledes store og nye opgaver
K. F. U. K. blev stillet likeoverfor
gjennem denne verdenskonferense, og
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det føltes ogsaa sterkt av alle som var
tilstede. Derfor blev konferensens bibel
timer og bønnestunder gripende alvor
lige. Yerdenskomiteen hadde sin bønne
stund hver morgen før alle møter, der
efter var det bibeltime paa tysk, fransk
og engelsk. Förmiddagens arbeide
blev hver dag avbrutt av en bønne
stnnd. Det var gripende øieblikke,
naar de forskjellige spørsmaal og arbei
det i de forskjellige land blev baaret
frem i bøn paa de mange sprog. Gud
kjendtes saa nær, hans ord blev saa
levende, og det blev som en forsmak
paa den dag, da alle folk og slegter
og tungemaal skal staa for tronen og
lammet. En saadan stund blev ogsaa
den store fælles altergang i Storkyr
kan, konferensens søndag. — I tætte
skarer samlet sig da om nadverbor
det Guds barn av alle bekjendelser
og alle kirkesamfund, tilbedende «ham
som sitter paa tronen, og lammet som
med sit blod kjøpte os til Gud av hver
stamme og tunge og folk og æt og
gjorde os til et kongerike og til prester
for vor Gud.»

Stockholm og Sveriges K. F. U. K.
viste konferensen den største gjestfri
het. Alt var ordnet paa den mest ud
merkede maate, og dagens travle arbeids
program blev ogsaa avbrutt av flere
vakre fester og forfriskende utflugter,
likesom vi ogsaa fik anledning til at
se forskjellige arbeidsgrene og institu
tioner. En hjertelig hilsen og tak sen
des vore svenske søstre ogsaa gjennem
disse linjer. Konferensen i Stockholm
vil staa som et lyst straalende minde,
som et gripende vidnesbyrd om Guds
sandruhet og trofasthet. -

Henny Dons.
Flere av de mest betydelige foredrag

ved konferensen vil komme i sin hel
het i «For hjem og samfund», derfor
vil jeg anbefale K. M. A.s venner at
abonnere paa dette tidsskrift. Det
faaes paa alle postkontorer og koster
kr. 3.50 pr. aar. Hvert hefte er paa
48. sider og det utkommer med 12
hefter pr. aar.

Utdrag av brev fra frk.
Thora Wedel Jarlsberg.

Mezereh Seminar 10—4 14.

Som I ser er jeg nu hos mine 21
«sønner». Det er ingen let opgave
at tæmme disse unge mennesker som
har været under S. M.’s milde regi
mente og næsten plaget livet af hende
ved ulydighet og frækhet, hvilket dog
ikke avholdt hende fra at elske dem
like høit. De er slet ikke virkelig
slemme, tvertimot mange er rigtig
«søte gutter», som man sier, men det
er en ulykke for en ung mand, naar
han faar alting givendes og ikke be
høver at sørga for noget seiv. Søster
M. hadde ikke hjerte til at paatale
uorden eller brudd paa lovene, saa
guttene har vænnet sig til som sin
ret at overtræde reglerne. Nu kommer
jeg og fordrer den mest ubetingede
lydighet og hr. Ehmann og jeg er
helt enige. Hittil har de fundet sig
ganske bra i denne for dem høist ube
kvemme nye kurs, haaber de maa
lære at indse, at det er til deres eget
bedste. Min dagsorden er følgende:
Op 672, se efter at alle er oppe,
vasket og kjemmet! Kl. 7 frokost, efter
syn av soveværelserne. Guttene maa
seiv feie og skure' sine rum samt pudse
lamperne og det svier i hovmodige
sind. Om formiddagen brevskrivning
for hr. Ehmann, besørgelse af post og
en mængde smaating, som maa ind
skrives i et utal av protokoller. Des
uten har jeg 3 timer ukentlig med
den øverste seminarklasse og 2 tyske
timer med en lærer. Kl. 12 bestem
mer jeg klokkeslettet og gir ut fedt
etc. til maten. Kl. 2 foretar jeg
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meteorologiske observationer som der
er indrettet et særskilt litet hus til
paa gaardsplassen. Kl. 4 er jeg at faa
itale for eleverne, naar de er færdige
med skolen. Kl. 5Vs spiser jeg aften
sammen med dem og har stor møie
med at faa dem til at være præcise.
Kl. 672 likervis med arbeidstimen.
Kl. 10 paaser jeg at de alle er iro
paa sine værelser. Det er som du ser
slet intet aandelig arbeide, dette ut
føres av hr. Ehmann og andre lærere,
men der er dog god leilighet til at ha
indflydelse paa dem. Det kan bli av
vigtighet for kurderne om disse unge
mennesker faar interesse for missionen.

Men nu om det andet. Jeg har
skrevet om hvor meget bedre det gik
s. Eva og hvor gla vi var. Men enten
det nu var sindsbevægelse ved lille
s. Monikas dødsleie, eller hvad, nok
er at hun atter blev meget daarlig.

Nu skal s. Eva til det amerikanske

hospital for at gjennemgaa en behand
ling. Paa hospitalet er mange tyrker
og kurder, saa s. Eva kan faa arbeide
nok. Hun behøver ikke at ligge stadig
tilsengs og kan godt besøke andre
syke. 12. mai 1914.

Her har været meget varmt. Nu er
s. Eva reist til Aintab for at la sig
undersøke der. 3 uker var hun i det
amerikanske sykehus men til ingen
nytte. Hvis det handler sig om en
mindre operation kan den utføres i
Aleppo, hvis det er noget meget al
vorlig maa hun til Europa.

Foreløbig er jeg her og arbeider
med at bringe orden blandt semina
risterne. Jeg bestræber mig for at
være saa venlig som mulig mot dem
og gi dem saamegen frihet som mulig,
samtidig som jeg forlanger lydighet

mot de engang fastsatte regler. Husk
ogsaa I paa disse gutter i Eders bøn
ner. De har en stor opgave i dette
land, men de har meget at lære.
Thaddæuseleverne er fulde av liv og
glæde. Jeg gir ogsaa dem timer i
engelsk.

16. mai.

Mine gutter er meget snille og gjør
mig lite besvær; men jeg maa være
paafærde fra 5Va til 10, hvis jeg vil
efterkomme alle pligtens fordringer,
dog kan der gives mange rolige stun
der indimellem, saa det er igrunden
ikke meget. Eorleden besøkte jeg
amerikanerne og deltok i deres bønne
møte.

10. juni 1914.

S. Eva er fremdeles i Aleppo. Opera
tionen fandt sted 19. mai, det var en
større svulst. Iste juni var hun alt
oppe igjen. Folk har været meget
venlige mot hende og besøkt hende.
De kaldte hendes værelse, «the happy
room». Glud ske lov at alt det værste
nu er over. Frk. Jeppe i Urfa har
indbudt hende hjertelig til at tilbringe
sommeren i hendes vinhave ved Urfa
som ligger tæt ved kurdernes lands
byer.

S. Eva sender mine norske venner
en hjertelig hilsen.

Ja livet gaar sin gang der og her
og døden sin med. I dette land synes
døden at være den sterkeste — jeg
mener her aandelig talt — men det
er kun tilsyneladende. Under alt det
visne spirer mangen gang friske skud.

S. Eva fortalte, at i Severek som
hun passerte paa veien til Urfa, var
der en tyrker som flere ganger i drømme
hadde set den korsfæstede frelser. Da
gik han til den armeniske geistlige og
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til den tyrkiske embedsmand og sa:
«Gjør med mig hvad I vil, riv mig
istykker; jeg og mit hus er kristne.»

Hans slegtninge vilde slaa ham ihjel,
men forandret taktik og har nu i 3
mdr. holdt ham indespærret i hans hus
forat hindre ham i at ha samkvem med
de kristne.

Jeg har ikke hørt at hverken den
protestantiske eller gregorianske menig
het i Severek er særlig levende, saa
hin mand har faat sin erkjendelse paa
aldeles direkte vei, skjønt han naturlig
vis har hørt noget om Frelserens per
sonlighet og liv av de kristne.

Den lille omvendte tyrkinde her pla
ges nu svært av sin nylig hj emvendte
mand og skal ha sagt, at det ikke vilde
undre hende om hun en vakker dag
blev kvalt.

Se der er bønneemner for eder.
Gud med os alle.

Kjærligste hilsen
Thora Wedel.

Fra arbeidet blandt lapper
og norske.

I Kvartalshilsen nr. 2 d. a. meddelte
vi, at der var planer oppe om utvi
delse av vort arbeide. Fra Tysfjor
dens nabobygd var der, som nævnt,
kommet et par henvendelser til os om
at begynde et lignende arbeide som
det vi hadde paa Fred ly. Da vi var
saa lykkebgé at ha en villig arbeider,
henvendte vi os til sognepresten paa
stedet (foruten til den der først hadde
stillet anmodningen). Stor og glæde
lig var den overraskelse, som sogne
prestens venlige svar bragte os: De
stod netop i begrep med seiv at kalde

en menighetssøster derop, og presten
mente, at menigheten vilde være baade
villig og istand til at klare dette løft.
Aa, hvor det var opmuntrende at høre.
Gid mange menigheter vilde følge dette
gode eksempel. Ikke alle menigheter
er saa slemt stillet paa mange maater
som Tysfj ordens. Kanske vilde mange
kunne klare det, naar de bare fik
øinene op for betydningen av et saa
dant barmhjertighetens og kjærlighe
tens arbeide for de fattige og lidende.
Yi lykønsker Hamarøy med den be
slutning, de har tat og haaper, de maa
faa en dygtig og nidkjær menighets
søster. Da Herren i øieblikket ikke
har pekt paa noget andet virkefelt for
os, vil vi være stille og vente, idet vi
ber om naade til altid at være lydhøre
for hans kald og istand til at se hans
vink. Arbeidet i Tysfjorden vil jo og
saa stille større krav til os nu, naar
vi faar 3 søstre. Fra Iste juli vil søster
Lise Aarrestad nemlig betragtes som
traadt i K. M. A.’s tjeneste om hun
end ikke kan tiltræde arbeidet deroppe
før omkring midten av august. Hun
maa faa en ordentlig ferie først og
faa tid at stelle sig istand til reisen.
Vi ber vore venner opta ogsaa denne
vor arbeider i eders kjærlighet og for
bøn. Hun er sikkert en god gave til
os fra vor Gud. — —

Og nu er søster Olivia atter tilbake
i gjerningen. Sterk er hun desværre
ikke, men glad, frimodig og fuld av
kjærligliét til det arbeide, Gud har
betroet hende. Efter et 14-dages op
hold i Kristiania og 3—4 dages stans
i Trondhjem drog hun nordover straks
over pinse. Efter sin ankomst skriver
hun fra Fredly 13/6 1914:

Jeg hadde en rigtig god reise efter
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omstændigheterne. Det var svært koldt,
da jeg kom nordover, rent som vinter
med sne langt nedover fjeldene. Der
for var det saa godt, at jeg hadde saa
prægtig dampskibsforbindelse, saa rei
sen blev saa kort. Reiste fra Th.jem
tirsdag morgen og var allerede tors
dag morgen paa Fredly, Jeg kunde
faat reise frit med godsruten, men vo
vet ikke at indlate mig paa saa lang
varig reise, naar jeg hørte, det var
saa koldt og stormfuldt nordpaa. Mo
deration kunde jeg hellerikke faa med
hurtigruten og derfor reiste jeg paa
2den plads. — — Her paa Fredly fandt
jeg alt vel, Gud være lovet. Lille
Olaf er litt vanskelig for tænder, men
ellers søt og flink. Søstrene hadde
pudset, stelt og malet, saa her er saa
pent. Men den største overraskelse
ventet mig inde i församlingssalen.
Det første som mødte mit øie var et

deilig orgel i hjørnet. Det var saa
storartet, at det forekom mig næsten
utrolig. Det er en bønhørelse, for jeg
har længe bedt Gud, at han vil gjøre
det saa, at vi maatte faa litt musik
her. Det forekommer mig at være saa
nødvendig for arbeidet. Og nu har vi
det. At se og erfare Guds omsorg og
trofasthet i smaat som i stort er vidum

derlig. Friset være hans navn. (Orglet
er en gave fra telegrafistinder paa Lø
dingen, og vi bringer dem alle vor
hjerteligste tak).

De hadde ventet med at holde aars
fest for totalavholdsforeningen, til jeg
kom. Og saa blev den holdt søndag
samtidig som vi feiret en avskedsfest
for vor tidligere formand, som tirsdag
forlot os for at reise til Amerika. Jeg
synes, han har nedlagt et godt arbeide
for saken. Vi tæller nu 45 medlem
mer, og interessen og forstaaelsen
vokser. Endel unge mænd, som denne

uke reiste til Aura for at begynde at
arbeide der, staar i vor förening. Maa
Gud bevare dem.

Veiret slog om i denne uke saa vi
fik nogle dages varme. Naturligvis
blev det da en hel forvandling i na
turen. Vi har nu skjøn vaar her og
saa. Vi maatte da straks igang med
potetssætning, ög har dem nu i jor
den. Næste uke skal vi saa. Saasnart
vaaronnen er over maa søster Johanne
reise. Det volder mig meget hode
brud, hvordan jeg skal greie det med
ferien. Søster Annas familie trænger
fremdeles sterkt paa for at faa hende
hjem. Jeg ser nu ingen anden raad
end at jeg faar forsøke, om jeg kan
faa Helga og saa faar jeg prøve at
greie mig med 2 piker. Patienterne
er nu förtiden saa bra, maa bare ikke
noget støte til. Vi har 3 tuberkuløse
patienter og venter enda en patient
som vel nærmest lider av overanstren
gelse. Jeg har ikke meget mot paa
at bli alene søster paa stationen, men
— — det faar i Guds navn staa til,
Hjertelig hilsen til alle fra

Søster Olivia.

Slik staar det altsaa for sommeren.
Yi maa nok be alle vore bedende ven
ner slaa vagt om vor kjære søster, at
Gud vil gi de nødvendige kræfter. Yi
stoler paa Guds løfter om bønhørelse.

Komiteen .

Til venner som vil abonnere paa
«South America», meddeles at dette
blad fremdeles paa postkontoret heter
«Illustrated Missionary News» og koster
til Norge kr. 1.15, ikke 90 øre.

K. M. A.s smaaskrifter anbefales.

Ny utkommet: «Alice Yera Greens
historie». 10 øre.

Kontoret, Keysersgt. 13, holdes luk
ket juli og august.

Utgit avKvindelige Missions Arbeidere(K.M.A.)
Ekspedition: Keysers gt. 13, Kristiania.
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