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En hilsen fra Lillehammerstevnet. veie, man er kommen over paa Jesu
side til noget, som ogsaa han vil og
ønsker. Plan, den sterke, den mægtige,
den hellige og jeg den svake, den usle
sammen om noget! Hvilken naade!
Der staar i Joh. 21, 15, 16 og 17 om
Peter, som svarte Jesus paa dennes
spørsmaal, om han hadde ham kjær:
Du vet, Herre, at jeg har dig kjær.
Sekretær A. Lavik gjorde os der op
merksom paa, at Peter vidste sammen
med Jesus, at han hadde ham kjær,
hadde altsaa dette sammen med Jesus.
En anden taler sa, at vi er sammen
med Jesus i hat til synden og til vort
eget jeg; en tredje sa, at vi er sam
men med Jesus om daglig i de orogi
velser vi er sat i at utlevere det i
vort eget jeg, som endnu ikke er gaat
i døden; en fjerde taler fremhævet, at
vi er sammen med Jesus om at ære
Faderen ved at la Guds herlighet bli
kjendt paa jorden og lyse ut over jor
den, herliggjøre Gud ved vort eget liv
og ved sjæles . .frelse, ved at opreise
seiv de dypest faldne. Altsaa sammen
med Jesus om samme maal. Maa ikke
vor sjæl tilbe ham, vor Jesus, som har
tilveiebragt saa stor en frelse — ikke
alene frelser os fra dom og fortapelse
ved sit fnldbragte frelserverk, men
fremelsker kjærlighet i os og samstem
mighet med sig seiv, gir os det nye,
rene hjerte, som lar sig fylde ovenfra
fra stund til stund. P. C.

Atter iaar aapnede Lillehammer sine
døre og sine hjerter for de mange hun
drede deltagere, som der var kaldt
sammen til stevne om Guds ord for
ventende velsignelse fra Herren seiv.
Förunderlig velsignede Gud Herren
motet, sendte straalende solskin ute og
inde, saa sikkerlig mangen mødig van
drer der blev ikke alene for frisket, men
endog løftet ut av det, som trykket
eller knuget. Borte fra de vante for
hold kunde jo ogsaa strengene i hjertet
mere uhindret berøres av det, som Gud
kunde ha at si en, og hvor styrkende
var det ikke at være saa mange sam
men om det ene maal, og hvor maa
ikke atter dette møte iaar ha bidraget
til, at alle de smaa avvikelser i tro og
synsmaate maa falde og mange flere
faa sit blik rettet paa Jesus alene og
kjende Aandens enhet i fredens sam
ba and.

Et referat av talene og foredragene
kommer senere ut i trykken, og det
er det her ikke meningen at gi; kun
én tanke som kom til mig deroppe
gjennem flere vidnesbyrd, nemlig det
at være sammen med Jesus om noget.
Bare denne tanke at faa være sammen
med Jesus om noget, hvilken glæde
den gir, hvilken opmuntring, hvilken
kraft! Ingen motstand eller gjenstri
dighet mot Gud mere, viljen bøiet og
brutt, saa man ikke vil gaa sine egne



Fra Armenien.
Utdrag av brev fra S. Bodil Biørn.

Surp öarabed, 16. juli 1913.
Ariffenisk kloster, 8 timers

ridt fra Musch.

Det gjør mig ondt, at jeg saa sjel
den har faat tid til at skrive hjem,
men heroppe paa fjeldet, borte fra
uro og travelhet har jeg tid og ro til
at besvare kjære breve. — Som De
kanske vet, red jeg i begyndelsen av
juni over til Mia-Farkin for der at
møte hr. pastor Lohmann og være litt
sammen med søster Thora. Jeg tok
ruindst mulig med, da det jo bare er
tre dages ridt fra Musch til Farkin,
hadde hverken seng eller sengklær
med, kun litt mat og tøi. Rupen og en
Sabtie var med, Sabtien for at vise vei
og for at beskytte os, da der sagdes,
der var usikkert oppe iblandt kurderne,
og en tyrkisk officer dagen forut skulde
være blit myrdet paa den samme vei,
som vi skulde ta. Yi hadde egne
heste med, saa det bar hurtig avsted
paa sletten, men oppe i fjeldene var
de ikke saa flinke. Første dagen var
nu ikke værst, vi naadde ved aftens
tide til kurderlandsbyen Schen, som
ligger høit og vakkert. En venlig
kurderhøvding mottok os i sit aapne,
pene telt, hvor vi snart følte os vel.
Høvdingen og hans bror spiste til
aftens sammen med os, der var pillaw
og moden urter og et tungt, sort brød,
der smakte storartet efter det lange
ridt. Efterpaa trakterte jeg med the,
og Rupen kom frem med lemonade.
Det syntes de rigtig godt om, og sa:
«tænk, at de tyske trakterer os, ellers
pleier de- ikke at ville gi os noget.»
Jeg sa til Rupen, «vi maa se at finde
anledning at tale til dem om aande
lige ting og om mulig fortælle dem
om Jesus», og snart tilbød der sig en
leilighet. En av dem sa til en anden:.
«Du kan se, at de tyske heller ikke
er tilfredse i deres land, siden de
kommer her for at reise omkring.»
Saa fortälte jeg dem den egentlige

grund, hvorfor vi var komne her, og
snart var vi inde i en lang samtale
om de evige ting. Jeg talte paa
armenisk, og Rupen översatte saa godt
han kunde paa kurdisk, gik det ikke
paa kurdisk, saa talte han paa tyrkisk,
og Sabtien översatte det paa kurdisk.
Høvdingens bror og Sabtien lyttet især
opmerksomt og spurte om saa meget,
og jeg takket Gud i mit hjerte, fordi
han gav os anledning til at vidne om
frelsen i Jesus for disse vilde kurder.
Først vilde de alle bli i teltet om
natten, men paa min bøn lot de os
beholde det alene og sov seiv uten
for. Det var koldt deroppe i det
aapne telt, men de la paa baalet
midt i rummet og gav os varme seng
klær. Saavel Sabtien som Rupen laa
med ladte geværer; men jeg følte mig
saa tryg hos dem, som laa jeg i min
seng i Musch. Tidlig om morgenen
vaagner jeg ved at en av kurderne
roper: «Rupen, Rupen skynd dig av
sted, en av liestene har slit sig løs
og er langt avsted oppe imellem bjer
gene,» og Rupen sprang avsted saa
hurtig han kunde. Vore to heste
hadde vi maattet binde ute langt fra
teltet, da der i nærheten intet godt
beite var. Det var slemt nok, Sabtieiis
hest og den ene av vore sprang om
langt, langt borte paa den anden side
elven efter endel løse heste. Jeg
hadde ikke stort haab om, at vi
skulde komme avsted den dag; men
la saken frem for Gud, og min glæde
var stor, da jeg 1 /a —1 time efter hører
at vor hest er fangen, og senere fik
de med list og snilde ogsaa tak i
Sabtiens hest. Senere spiste vi frokost
og tok ogsaa et billede, som jeg senere
sender, om det er godt. Tilslut kom
en uhyggelig dervish med sort, langt
haar ög sorte, onde øine og vilde vise
os sine slanger og gjøre alleslags kun
ster. I den mands nærhet følte jeg
mig ikke vel, det var som en ond
aand sat ved siden av mig og be
tragtet mig og jeg var glad, da vi
atter var paa veien til Farkin. Det
var en anstrengende dag, op og ned
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ad steile fjelde med dype avgrunder
paa den ene side, vi maatte mest gaa
til fots paa de stenede veie. Det var
en varm tur; men endelig naadde vi
ned i dalen og kunde ride. Elven var
for dyp til at ride igjennem, derfor
maatte vi denne lange og besværlige
vei. Yi maatte den aften igjennem
elven en gang, den var dyp. Sent paa
kvelden naadde vi den store, ameniske
landsby Passar, som ligger høit og
vakkert. Der samledes snart en stor
skare tilskuere om os, en venlig sko
maker indbød os gjestevenlig 1il sit
hus, og læreren hjalp os paa enhver
maate. Den 3die dag naadde vi ved
middagstid til den øverste scheiks
hus, vi vilde ride forbi, men de bad
mig saa indtrængende om at besøke
scheakens hustru, som var syk, saa
jeg stod av hesten og blev ført ind i
en stor hal. Scheaken seiv var umaa
delig venlig og høflig, og han tillot
os ikke at drage videre, før vi hadde
spist middag. Seiv passet han paa,
at ingen kom ind og forstyrret mig,
og en tjener 'Stod og viftet fluerne
væk, medens jeg spiste, Denne scheak
er vidt og bredt bekjendt og eier en
mængde landsbyer og meget land. Han
er ogsaa venligsindet mot de kristne
og meget gjestfri mot alle. Han fører
et stort hus. Han har bare en hustru,
som det lot til, at han holdt meget
av. Hun var ældre, men hadde be
holdt noget av sin fordums skjønhet.
Da vi blev saa længe der, kunde vi
ikke den dag naa til Farkin, derfor
tok vi det med ro og vi fik ogsaa
anledniDg til at tale med sclieiken
om Gud, og han hørte gjerne. Yi
hadde bakefter en varm dag; men hen
imot aftenen var det herlig at ride, og
tilslut stod maanen op. Den sabtie,
vi hadde med, kjendte ikke veien, og
det værste var, at han ikke vidste,
paa hvilket sted vi kunde ride igjen
nem den dype elv. Landsbyen, vi
skulde overnatte i, ligger paa den
anden side elven, men nær ved. Sap
qien og Rupen hujet og ropte 1 time,
før der kom nogen, som kunde vise

os overgangsstedet; men endelig for
stod de, hvad vi vilde, og to mænd
kom og førte hestene igjennem vandet,
der var meget høit og paa de fleste
steder umulig at ride igjennem. Den
nat holdt vi til paa et aapent tak,
men der var saa fuldt av lopper, saa
vi fik ikke stor ro; men folkene var
venlige og hjælpsomme. Det var en
armenisk landsby og en av de faa
fattige, der er paa den del av landet,
ellers fik jeg det indtryk, at folkene
i og omkring Farkin ingen nød lider
i legemlig henseende; men i aandehg
henseende er der slemt, armenierne er
i den egn sterkt paavirket av knr
derne, omkring Musch er de helt ander
ledes og har bevaret sin nationalitet
mere ren og ubeflekket. — Med aarene
faar jeg armenierne mere og mere kjær
og kan forstaa dem bedre og føle med
dem i alle deres trængsler og ulykker.
Armenien er blit mit andet fædreland.
Jeg vet, det er Herren seiv, som har
nedlagt denne kjærlighet til landet og
folket i mit hjerte, og det hjælper mig
igjennem og holder mig oppe, saa jeg
kan holde ut og trods alt vente og
haabe store ting for det fortrykte,
ulykkelige, plagede folk.

Hæste dag ved middagstid naadde
vi Farkin og blev mottat av de kjære
søstre der. Farkin ligger vakkert og
har mange store haver, det er en
gammel og meget interessant by; men
den kjend er De jo saa godt av søster
Thoras beretninger, saa jeg ikke vil
fortælle mere om den. Skrækkelig
varmt er der, jeg tror knapt jeg kunde
utholde at bo der. I de 6 dage ieg
var der kunde jeg ikke sove for varme
og insekter. Det var nu morsomt at
se søster Thoras lille hjem og arbeids
mark, dog syntes jo dørene lukket da
jeg var der, saa de tænker paa at
forsøke et andet sted. Tirsdag den.
17de juni red jeg med søster Thora
ut for at ta imot pastor Lohmann.
Det var e.n stor, stor glæde at møte
ham og søster Hansine, men den var
blandet, da søster Thora styitet med
hesten ned i en grøft. Hun var slet
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ikke frisk efterpaa, jeg frygter for at
den ene luDge blev noget beskadiget
og længes svært efter at vite, hvor
dan hun nu har det, da jeg endnu
ingen efterretning har faat fra hende.
De kjære søstre har det virkelig ikke
let paa sin ensomme, vanskelige post.
Maatte Herren aapne den rette dør
for dem. — Pastor Lohmann blev bare
3 dage, og der kom altid saa mange,
der vilde hilse paa ham. Den 20de
om mor genen gik det atter tilbake til
Musch. Yi tok en anden vei, end den
jeg var kommet; bare den Iste dag var
det samme veien. Vi naadde ved aftens
tide scheøken i Duderias landsby og
blev mottat med stor gjestfriliet. Pa
stor Lohmann interesserte sig meget
for denne scheék, og de blev gode
venner, — vi sendte ham fra Musch
en arabisk bibel med den sabtie, som
fulgte med os og likeledes mediciner
til hans hustru. - 2den dag kom vi
ind i fjeldtrakterne, det bar avsted
over liøie bjerge, men vakkert var det
oppe paa høifjeldet med en herlig ut
sigt over flere fjeldkjeder. Yi naadde
om aftenen ikke til nogen landsby,
blev nødt til at slaa teltet op paa et
fjeld, hvor der hverken var græs eller
vand. Da maanen kom frem maatte
en av mændene hente vand 1 times
vei borte. 3die dag, som var en søn
dag, vilde vi helst været i' ro; men
paa det golde sted kunde vi jo ikke
bli. Saa var det at drage videre. En slik
vei har jeg aldrig redet, en gang var det
like op en skrækkelig steil fjeldvæg,som
ingen ende tok, vi red kun litt av og
til, naar vi var for trætte; men ende
lig naadde vi høit op paa høifjeldet
en kurderleir, hvor vi blev saa godt
mottat, og hvor vi slog os ned og til
bragte en deilig dag. De visste ikke
det bedste, de skulde gjøre os, for
sørget os med kjøt, melk, madsun og
kildevand. Søster Hansine og jeg fik
istand et festmaaltid. Denne kurder
Agha var saa snil imot os, vi var
gjerne blit der længere, om vi hadde
hat tid, og om han ikke hadde draget
til et andet sted forat finde bedre

beite for sit kvæg. Kvinderne var
sky, det er altid lettere at tale med
mændene. Fjerde dag var ikke saa an
strengende. Yi holdt os mest oppe i
høiden og hadde en herlig utsigt ut
til de høie bjergkjeder og til endel
snefjelde. Det høie fjeld Andok red
vi omkring paa vor tur. Yed Yx
tiden om eftermiddagen naadde vi
Musch, hvor vi naturligvis blev mot
tagne med jubel.

Pastor Lohmann blev bare en uke
hos os, men det var festdage for os
alle, det var bare saa altfor kort, og
han seiv var træt, det kan man jo for
staa efter en saa lang reise med saa
mange forsamlinger. Allikevel holdt
han møter hver aften i vor nye för
samlingssal, og der kom mange til
trods for den ugunstige tid.

Lørdag den 28de juni var vi ute
med børnene, og 'pastor Lohmann og
jeg red ogsaa til «Lichtquelle» og et
andet sted forat se at finde bygge
plads. Pastor Lohmann fandt, at «Licht
quelle» var for langt borte fra Musch,
og det ser jo ogsaa haabløst ut med
det grundstykke; men endda har vi
ikke fundet en anden passende plads,
og byggetilladelse har vi heller ikke.
Lørdag efterm. hadde vi en deilig bibel
og bønnestund med alle vore lærere,
og senere drak vi the og spiste kake
og pastor Lohmann fortalte os saa
meget godt og interessant fra sine
reiser. Det var en herlig dag. Søn
dagen derpaa blev församlingssalen
indviet, den fik navnet Eben-Eser; for
hitindtil har Herren hjulpet saa her
ligt ved dens bygning, og han vil og
saa arbeide videre, saa det maa bli et
sted, hvor sjæle frelses. Kjære bed
med derfor. Armenierne var meget
lykkelige over pastor Lohmanns besøk,
der kom mange forat tale med ham,
og flere unge mænd kom aften efter
aften foiat høre ham. Yi har jo ingen
vækkelse oplevet, alt gik saa stille;
men jeg tror, at Herren arbeider videre
i manges hjerter og at flere længes
efter fuld fred og fuld frelse. Hos os
var det evangelisations forsamlinger,
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og pastor Lohmann talte de fleste
aftener over Joh. ev. kap. 8.

Pastor Lohmanns besøk var bare
altfor kort; men han kunde jo ikke
bli Jængere. Han kom ikke til nogen
landsby og ikke til de gamle klostre
heromkring, som vilde have interes
seret ham. Søster Christiane og jeg
fulgte ham paa vei, og vi hadde en
avskedsmiddag sammen i landsbyen
Chaskøi, ca. 8 x /2 times ridt fra Musch.

Søster Hansine bodde hos mig i de
2 uker hun var i Musch, og vi hadde
det rigtig saa koselig sammen og saa
meget at tale om. Jeg hadde en hel
del regnskaper og andet at ordne med,
.før jeg kunde ta mig fri, saa søster
Hansine iforveien red op til klosteret
«Surp rf&irabed» — den hellige for
løper <A-, hvor jeg vil tilbringe min
ferie sammen med søster Christiane.
Søster Hansine blir kun kort, da hun
vil reise tilbake til Mesereh sammen
med søster Alma. Yi har faat det
saa storartet heroppe, faat slaat op
vort store telt under et stort træ, faat
lavet «komfur» og løvhytte til vore to
pikebørn, som er med os. Alle er de
saa makeløs snille og hjælpsomme imot
os, ikke mindst klosterets förständer
den gamle Wartdn wartabed. Dette
kloster ligger timers ridt fra
Musch, paa den anden side Eufrat,
høit oppe paa et fjeld, her er frit og
friskt, deilig luft og godt vand, og vi
kan faa kjøt, melk, madsun, ost og
eg fra klosteret, saa meget vi vil og
ogsaa brød, saa vi har det udmerket.
Stille og fredelig og godt er det her,
rigtig et hvilested for sjæl og legeme.
Jeg behandler ingen syke her, for da
faar jeg ingen ro, som jeg nu trænger
til. Dette kloster har en stor, gammel
og vakker kirke; det er bygget av
Grikor Lusavoritsch — den lysbrin
gende — omkring det 3die aarhun
drede efter Kristus. Det eier store
landstrækninger og har 1000 faar og
gjeter, kjør og heste, det er rikt, men
giver meget ut, da her ofte kommer
en mængde gjester, især til de store
høitider. Om 14 dage er en av hoved

festene — warteware —, da kommer
der en mængde valfartende fra Musch
og omegn og fra Erzerum, ja seiv fra
Rusland. Da blir der liv heroppe og
meget urolig, men det varer bare nogle
dage, saa drager de fleste atter bort.
Det skal bli interessant at være med
paa en saadan national fest engang,
jeg vil senere fortælle om den. Nu
er her saa stille og fredelig. Vi bor
under endel store trær utenfor kloster
muren, og har et litet rike for os.

Jeg trænger til forbøn. Maatte Her
ren fylde mig med sin Helligaand og
gjøre mig brændende for hans rikes
sak og for sjæles frelse! Bed ogsaa
om visdom til min store, ansvarsfulde
gjerning. Heller ikke iaar ser det ut,
som om Herren vil sende os en tysk
broder til at lede stationen, saa jeg
fremdeles faar meget at vareta for
uten alt sykearbeide, og det blir ikke
let. Om arbeidet iblandt de syke og
fattige skriver jeg en anden gang, der
er ogsaa meget at berette. Pastor
Lohmann syntes, Musch var helt for
skjellig fra Mesereh og fandt, at her
endda var megen nød og det er og
saa tilfældet. Kjære venner, bli ikke
trætte av at hjælpe i al denne aande
lige og legemlige nød, der trænges
megen forbøn og mange midler.

Der er store opgaver i Museh. Yi
trænger saa et sykehus og skoler.
Pastor Lohmann vil med glæde under
holde en troende norsk læge i Musch,
om der findes en dygtig derhjemme,
der vil komme herut og hjælpe os.
Han mener, der maa lægges størst
vægt paa sykearbeide, skoler og evan
gelisation i Muschegnen, og det er og
saa det, der trænges' mest.

Beder, saa skulle I faa Mat. 7, 7,
ja, beder, beder for arbeidet og om de
rette arbeidere og for sjæles frelse i
den store Muschegn, hvor mørket endnu
ruger; men en dag skal ogsaa her
lyset seire over mørket, og det haab
holder os oppe i vanskelige og tørre
tider.

Mange varme hilsener til alle kjære
og til liver enkelt förening, som er
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raed i arbeidet for Armenieni Sakarias
4, 6—7. Mark. 11, 23—24.

Naade og fred!
Fra Deres lykkelige utsending

Bodil Biørn.
Jeg var træt, men føler mig alt

styrkel, og der er intet der feiler mig,
jeg treenger bare at livile litt.

Fra Tysfjorden.
Utdrag av breve fra s. Anna Andresen.

Fredly 5/t—13.
Her faar vi ved Guds naade lov at

være friske til denne stund og det
trænges ogsaa for at utføre alt arbeide
ute og inde. Natteuro med barnet tar
jo endel paa, men saa har vi jo den
glæde at se lille søte Olav vokse og
trives. Lapperne ser vi nu om dagen
mindre til, da de netop holder sine
aarlige forsamlinger. Yi er ogsaa invi
tert indover til Leirelv, og hvis vi
kunde komme fra, vilde vi gjerne ind
over. — Forrige søndag var det konfir
mation i Kjøbnæs, og var der da samlet
en masse mennesker — 80 konfir
mander, aa, maatte Gud faa deres unge
hjerter og liv! — kjæk, pen ungdom.—
Luften holder sig kjølig med drag fra
nord, men solen har jo magt og driver
frem aker og eng, saa her staar rigtig
pent især heroppe paa Freddy. Pote
terne f. eks. er intetsteds i fjorden saa
langt kommen som her, og åkeren, som
s. Olivia saaet til dagen før hun reiste,
grønnedes allerede en uke efter. Nu
er arbeiderne snart færdig med bord
klædningen og idag begynder de at
male, tror nok det blir pent og svært
varig er ialfald rødmaling med tran,
det sier alle. Higtig snilde og flinke
arbeidsfolk har vi, og folket omkring
er saa inderlig velvillige og hjertelig
snilde, saa det er en glæde at omgaaes
dem. JDe kikker opom til os ret som
det er og al tid har de et eller andet
med. Vi holder paa med bønnemø
terne, men naar her er pent veir om
søndagen benyttes den nu om sommeren
til kirketurer. Yi tænkte nu naar Olavs

far kommer lijem fra fisket sidst i maa
neden at faa barnet til kirke, da blir
her vel en liten tilstelning for lapperne,
som skal være faddere til barnet. Igaar
var her en ny prest fra Tromsø, som
skal være her en 5 uker. — Her er
en del syke, som vi besøker, og ret
som det er kommer her nogen til be
handling paa vor lille poliklinik, med
saar, bylder eller verk i haand eller
fot, og en glæde er det at faa lov at
hjælpe dem.

Yi er saa glade og inderlig taknem
lige, fordi vi nu faar anledning til at
ordne en del, som gjerne skulde gjøres,
mens sommeren og det gode veir varer.
Desværre er vandet i brønden slup
pet op, saa vi maa bære fra., kilden.
Kanhænde det var gravet vel grundt,
saa vi kan slippe med at grave dypere.
Yi faar raadslaa med s. Olivia enten
vi skal lede vandet længer ovenfra
eller grave dypere.

13A—13.

Det er saa styrkende for os at vite,
at en søsterskare bærer os paa bønne
arine. Maatte Herren velsigne eder
rikelig med en fylde og overflod slik
som han seiv ønsker at gi. Det er jo
bare det, som flyter over, som kommer
andre tilgode, ikke sandt? Har vi det
knapt seiv, blir det litet eller ingenting
til andre. Yed Guds naade faar vi lov
at være friske allesammen. Lille Olav
er saa søt og trives saa godt lægger
regelmæssig paa sig en mark om uken.
Og vi andre har hænderne falde av
arbeide dagen lang og utover den dei
lige lyse nat med. Nu blir det vel
roligere, da arbeidsfolkene reiste igaar
aftes. De var saa flinke og flittige,
at de arbeidet til 9 og 10 mange gange
og naar de efterpaa skulde ha mat, og
der skulde ordnes efter dem blev det
sent. —

Jo det er da vor snilde Helga som
er kommet tilbake, og ikke vet jeg,
hvordan vi skulde greiet os uten hende.
Lovise vor elskelige Lovise, har været
her med sin skjærv, som hun kalder det.

Det er søndag og vi har hat søndags
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skole i form. og møte i efterm. og liar
vi da ogsaa talt om at arrangere en
fest for ungdommen fra Drag.

Poteterne og turnipsen staar saa pent
og volder jo nu en god del arbeide.
I kjøkkenhaven gror det ogsaa godt,
vi har deilige store ræddiker, blom
karse, som vi hadde saaet i en sand
bakke kommer, ja sogar en krakmandel
har spiret i sanden — hadde vi ikke
set skallet, hadde vi ikke vidst hvad
det var. Er det ikke ganske hvad
Esaias sier i 41. 19? Ja i sandhet,
Herren har begyndt sit verk her. Aa,
.at her maatte spredes stort lys ut her
frå og især til de stakkars kjære lapperi
Jeg har nu faat se dem paa nært hold
paa deres eget sted. Har været 2
gange i Hellemoa, sidste gang i för
samlingen. Yi var invitert til John
Finnesen i Leirelv, naar prædikanterne
kom, de har nu været derinde i 14
dage og «forklaret» ordet, som de sier.
Efter at ha sunget et par sange paa
lappisk fremsa en av forsangerne en
kort bøn og Fadervor, hvorefter op
læstes paa norsk en præken av Læsta
dius, derefter talte den svenske lap
med tolk i over 3 timer. Da vi gik
ut, kom tolken efter os og senerehen
prædikanten seiv, og vi fik ved Gfuds
naade lov at avlægge et vidnesbyrd
baade for dem og for folket, som da
hadde samlet sig derute paa bakken.
Gud give, det ikke maa ha været for
gjæves!

17. august 1913.

Hjertelig tak for det kjære brev, som
akkurat kom frem til daabsdagen. Gud
gav os et deilig veir den dag, en sær
lig bønhørelse; baade før og efter rigtig
stygveir. Ja det var saa koldt uken
før, at vi maatte fyre i ovnen for bar
net, saa hadde det vedvaret, hadde vi
maattet opgi turen. Aa, for en mægtig
og god Gud vi har! I smaat som i
stort har han omhu for os.

Faren og lapperne, som vi hadde
invitert til festen, hadde intet latt høre
fra sig, saa yi var helt paa det uvisse
ang. faddere, men var da saa tidlig

paafærde, at vi i nødsfald kunde arran
gere med det ved kirken. Heldigvis
var faren kommet til Kjøbsvik og ind
budt lensmanden og fruen, og en av
rorskarerne — en troende gut herfrå
Helland, Peder — var ogsaa fadder og
s. Johanne bar barnet. Olav opførte
sig mønsterværdig og har, Gud være
lov, ikke hat men av turen. I skole
stuen, som vi velvillig hadde faat over
latt, traktertes med kaffe og julekake
utover eftermiddagen. Desværre kunde
ikke faren følge med os hjem, men
idet vi kom til stranden, kom de ind
budne faddere fra Leirelv og tok imot
os og blev med hjem til aftens, de var
blit förhindret fra at komme tidligere.
Idag har vi hat besøk av gamle Pinne.
Han var 84 aar i forr. md. Han var
frisk og fornøiet og har seiv slaat av
Høet paa gaarden sin iaar. Han er
altsaa bedstefar til lille Olav og olde
far til Ingas barn. Hun og manden
Anders og lille Peter var her ogsaa.
Inga hadde et daarlig øie, og den lille
gntten var heller ikke frisk. —

Forrige lørdag hadde vi vor første
avhofdsfest; den var besøkt av 35
mennesker, mest ungdom og hadde vi
det rigtig godt sammen. Herren var
midt iblandt os med sin velsignelse
ære være hans navn. S. Johanne og
Helga reiste torsdag morgen til Musken
efter bær og kom tilbake igaar med
et stort utbytte, tænker næsten der
maa være ca. 100 liter blaabær, mikkels
bær og kræklinger. S. Johanne sier,
at lapperne var rørende snilde, trods
travl høstaann, sendte de sine barn
med til bærplukning, og for dem var
det jo rene festdage.

Etter det langvarige regnveir i 3
uker kom der vand igjen i brønden. —
Yi har det deilig med melk nu, kan
kjærne litt og av og til lage knaost
og myse smør av den sure melk; lille
Olav faar melk av «Berlin». Den nye
ko heter «Snekolla» og gir deilig melk
med tyk fløte, men den lider av hjemve
stakkar, av den grund melker den vel
ikke saa meget som opgit. —

S. Johanne er valgt som deputert
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til Bodø kreds missionsmøte i Lødingen
fra 22.—24. ds. og haaper jeg hun faar
en velsignet tur. Hun er ogsaa invi
tert til Narvik, saa kanske tar hun
derind med det samme og faar sig litt
fri og hvile. Yi er saa glade, fordi
vi fik anledning til at overvære en
«samling». Yi kan nu lettere lijælpe
lapperne naar vi ved personlig nærvær
har hørt deres egne prædikanter.

S. Olivia hører vi ret som det er
fra, hun er ikke begyndt at bade endnu,
hviler bare, saa hun var nok daarligere
end utseende viste.

De hjerteligste hilsener fra Olav,
Helga, s. Johanne og

s. Anna.

Fra Kurdistan
Utdrag av breve fra frk. Tliora Wedel Jarlsberg.

Silvan Farkin 29. mai.

Isøndags var vi i landsbyen Piri
chala, hvor vi alt har været flere gange.
Der er megen trang efter at høre Guds
ord. Det lille værelse hvor vi forsamles
er fuldt av kvinder og barn, og foran
døren og vinduet staar mændene. Flere
lytter opmerksomt og prøver at forstaa
dette for dem saa nye, at frelsen er
en gave, som de kan faa for intet.
«Er det ikke synd, at dere kommer til
os om søndagen?» sier en. Andre
mener det er galt, at vi ogsaa taler
til kurderne. Saa adspredes sindene
av saa mange ubetydeligheter, dog blir
et par tilbake, som ikke blir træt av
at høre. «Fortæl os mere om Jesus!»
er deres enkle rørende bøn. Et par
smaapiker erklærer sig rede til at
komme til Farkin og gaa paa skole
hos os. Om hver landsby her sendte
et par barn, kunde meget bli vundet,
seiv om de bare blev 1— 2 vintre hos
os. — Idag er torsdag. Jeg er glad
for bibeltimen med kvinderne. Yi talte
om, at vi ikke alene faar syndstilgi
velse ved Jesus, men ogsaa hellig
gjørelsen er hans verk og ikke vort.
Dette forekommer dem vist rent kjæt-

tersk, men nogle er glad for det, særlig,
vor Mairam, som i høi grad har faat
øinene aapnet for dette og som følge
derav megen glæde i Gnd.

Skolen har utfiugt i eftermiddag, saa
her er ganske stille. Yi har glæde
av vore elever, hos enkelte er det som
om det begynder at spire litt, særlig
er den löaarige Paitsar blit ganske
anderledes. Dette vakre og begavede
pikebarn var til at begynde med saa
utrolig uskikkelig, at jeg for alvor
tænkte at vise hende ut av skolen, da
hun ga de andre et for daarlig eksem
pel. Hun lo og drev løier under an
dagten, og rev de andre med sig, livih
ket ikke var vanskelig, da lydighet er
et ukjendt begrep for dem alle. Men
som sagt er hun nu blit baade suild
og flittig og meget ivrig i vore dag
lige bibeltimer. Jeg lot dem lære 2,
Kor. 5. 21 og sa dem, at der her til
bys os at bytte med Jesus; vi gir ham
vor daarlighet og faar igjen hans ret
færdigliet. «Hvem skulde ikke vilde
det?» sa Paitsar da ganske av sig seiv,,
hvilket glædet mig meget. — Hendes
kamerat Rahan derimot en stø, klok
og bra pike, som jeg liker svært godt,,
erklærer ganske aapent, at hun slet
ikke — liverken ber til Gud eller gaar
i kirke «simpelthen fordi jeg ikke har
lyst,» føier hun til. Jeg liker godt
denne aapenhet, da man her har mer
end nok av fromme talemaater; hendes
tid kommer nok ogsaa. Nr. 3 av de
store armenierinder (gregorianske) er
Agniev, en godmodig, men frygtelig
hidsig pike, som baade ler og graater
for et godt ord. Hun vil ogsaa gjerne
høre Gud til og synes det er slemt, at
Rahan ikke vil. Saa har hvert hjerte
sin historie; maa Gud hjælpe mig til
at være en kjærlig forstaaelsesfuld vei
viser for disse unge barn, som ellers
ikke har nogen, de kan holde sig tik
S. Eva har ogsaa glæde av sine barn r
lærerinden har de ganske smaa.

Til min sorg maa jeg atter melde,
at kurderne skyr os fuldstændig. Seiv
vore bedste venner vover ikke at
komme, paa gaten vil alle ha medicin,

38 K. M. A. Kvartalsbilsen Nr. 4



men det er øiensynlig forbudt dem at
gaa ind i vort hus. Yi har et ualmin
delig deilig veir, har endnu slet ikke
lidt under heten, saa friskt og kjølig
ganske anderledes end i fjott Yi har
ogsaa utvirket, at kronerne paa morbær
trærne i gaarden ikke blir kappet, og
de er ogsaa en stor lijælp. Yandspringen
er ofte i uorden. Folk putter gjødsel (!)
i rørene utenfra eller stopper dem med
stene.

20. juni

Nu er P. Lomanns besøk forbi og
for os vigtige beslutninger er fattet. —
Yi fik telegram om P. Lomanns an
komst, sluttet skolen og satte alt istand
saa godt elet gik. Ilørdags kom s.
Bodil fra Musoli. S. Bodil og jeg red
glade avsted ham imøte, mens s. Eva
stelte alt istand her. Det var en straa
lende morgen og vore hjerter slog
hurtigere, da vi efter en times ridt fik
øie paa vore gjæster i det fjerne, (S.
Hansine Marcher kom nemlig ogsaa
med.) Yi red hurtig for snarest mulig
at veksle liaandtryk og liilsen. Jeg
glemte rent, at stien var smal og inden
jeg vidste av det, kaster hesten mig
baklængs av i en revne og falder seiv
over mig i hele sin tyngde. Den prø
vet at reise sig og maatte da ha tram
pet mig paa brystet, hvis ikke den
kjække lærer Petrus med utrolig kraft
hadde veltet den over, saa jeg kom
fri. P. Lomann ga mig litt vin og
bad mig lægge mig ned nogen øie
blikke, det var godt for nervene sa
han. Jeg kunde uten vanskelighet
stige tillrest og ride hjem, men det
later til at den ene lunge har faat et
knæk, de øvre ribben er litt indsunket,
lormodentlig fik jeg sadelhornet der.
Det var litt vanskelig i de 3 dage vi
hadde vore 3 gjæster, ti s. Eva maatte
maatte nu besørge alting alene, og jeg
hadde nok med at holde mig seiv oppe.
Dertil kom al den uro som føjger med
et saadant besøk, folk ut og ind ustan
selig, som helst skulde trakteres med te.
Her hos os er ingen mulighet for at faa
leiet et privat værelse. P. Lohmann

hadde sit telt opslaatpaa gaardspladsen.
Skolen var spise- og mottagelsesrum,
de 2 søstre sov i vort værelse ovenpaa,
vi seiv under aapen himmel, saa det
gik saa nogenlunde, værst var det for
s. Bodil som ikke hadde seng med,
hun maatte nøie sig med vor «sofa»
som bestod av 2 kufferter. Naar man
sover paa taket, maa man nemlig ha
sengesteder grundet de mange slanger
og kryp, saa vi kunde ikke avstaa
vore. P. Lomann holdt en alvorlig
bodspræken for de armeniere som be
søkte ham. De paastod, at den daar
lige regjering var skyld i, at det var
saa daarlig be vendt med kristendommen
i dette land. P. Lohmann fortalte dem,
at da tyrkerne i det 12. aarhundrede
kom hit var disse hedninger. De vilde
gjerne bli kristne, men den frygtelige
strid og anden slet het, som hersket
blandt den armeniske geistlighet fik
dem til at anta islam, mens deres
stammefrænder finner og hungarer blev
kristne. Han sa dem mange bitre
sandheter, som de hørte paa med mørke
miner, men som var dem sundere, end
om han hadde forsikret dem om sin
medlidenhet.

Med hensyn til vort arbeide mente
P. Lohmann, at det vikle være forkjert
at bli her, da kurderne andre steder
er meget lettere tilgjængelige end ne.top
her, hvor de fanatiske begs gjør alt
for at opretholde den gamle orden eller
uorden og frygter Islams fald. Han
raadet os enten at ta til Persien hvor
en international komité for kurdermis
sionen er dannet, med en nordmand
Dr. Fossum og en svenske i spidsen, —
eller reise til Mezereh igjen straks, ta
vinterkvarter der eller i en nærliggende
by og tilbringe sommertiden paa reiser
i fjeldene, som næsten utelukkende er
beboet av kurder. Han var begeistret
over den venlighet og mottagelighet
kurdiske sheiks hadde vist ham; de er
nemlig kizilbasch og shiiter og som saa
dan ikke fuldt saa egte som sunniterne.
Et sted har en armenisk haandværker
arbeidet saadan, at en 30-40 begjæ
rer daaben!
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Det er os smertelig at opgi stakkels
Farkin og vi kommer vidst ofte til at
længte tilbake hertil,men det synes os dog
rettest at gaa, P. Lohmann fortæller
at der er dannnet et selskap .for evan
gelisation, som vil kunne opta arbeidet
i Kurdistan; det er jo en trøst, ti det
er tungt at skulle opgi disse stakkers
mennesker, uten at der sørges for dem
paa anden maate. En anden grund til
vor bortgang er boligforholdene. Yi
kan ikke vedbli at bo i Khan. At
bygge til er utilraadelig, da pladsen
er usund og forholdene i menigheten
for usikre. I grunden har vi ingen
anden utvei og faar tinde os i det. —
Tænk Hadji i Raschia tok ikke imot
P- Lohmann; denne sendte bud hen
forat spørre, naar det var ham belei
lig; han svarte, at han vilde sende bud,
hvilke han aldrig gjorde — en voldsom
uhøflighet. Chatu na Chatu lot os for
gjæves banke paa sin dør ved vort sid
ste besøk, og det var eiendommelig at
se det hoverende blik den unge tjener
inde sendte, da vi gik. De hater og
frygter os nu da de vet, hvad vi vil.
Netop, som jeg sitter og skriver, kom
mer 3 av Hadji Roschids damer med
et par smaapiker og en amerikansk
tjenerinde. Jeg tok for en gangs skyld
bladet fra munden og spurgte dem om,
hvorfor de var rædde for os, vi som
dog bare vil deres vel, jeg sa dem
ogsaa, at det hos os var en stor uhøflig
het ikke motta gjæster (Chatu hadde
endog bedt os komme gjennem datte
ren), men at de personlig ikke hadde
nogen skyld. Tilsidst fortalte jeg dem
ogsaa at det var forbi med Islam, at
deres profet var død, mens vor lever
cg snart skal regjere som konge. Da
gjentok dette for hverandre og sukket.
«Ja, Islam er det ute med.» Erfaring
har lært mig, at det er fuldstændig
unyttig at tale til helt kjødelige menne
sker om Jesus som synderes Frelser,
mens tanken paa Ham som den store
konge gjør indtryk paa dem. Vi bød
dem the og kaker, som var kokt paa
kulbækken og ikke synderlig vellykket:
«de er haarde», «har dere ingen ci-

garer?» lød den lite smigrende dom.
Den arme tjenerinde forsvarte ivrig sit
herskap i dettes paahør, men blev siden
tilbake for at tilhviske os, at det var
sandt, hvad vi sa. — Ja, kjære ven
ner, I faar ikke bli trætte av at tænke
paa os. Siden Gud har sparet mit liv
igjen, antar jeg, at Han endnu har en
ovgave for mig, og den vil jeg gjerne
utføre. Jeg øusker Eder alie en god
sommer og fred i hjertet.

Bjerget ved Mezefeh 27. juli.

Kjære venner, nu er vi altsaa her,
Med tunge hjerter og trætte lemmer
pakket vi vore eiendele i Farkin. Da
alt var færdig sat vi i tre dage og ven
tet paa muldyrdriverne, Den 7. juli
brøt vi op. En stor skare mennesker
fulgte os utenfor byen, de viste os i
det hele megen venlighet og var be
drøvet over at miste os, og vi ogsaa
over at forlate dem, ti sæden hadde jo
begyndt at spire i enkelte hjerter, og
de er i sandhet som faar uten hyrde.
Endelig var det sidste farvel sagt, den
som fulgte os længst var moren til lille
Araksi, som vi tok med for enten seiv
at opdra hende eller faa hende anbragt
i et barnehjem. Moren, en forkommen
kvinde, var bevæget ved avskeden, men
barnet har ikke hatt et øiebliks hjemve
og var svært fornøiet hele veien. Hun
blev straks antat i «Maranatha» og
straalte av glæde og stolthet, da hun
var opklædt og iført «Maranatha»s uni
form. — Yi hadde gruet for ridtet til
Diarbekir, men «Gud lot en vind
komme» fra fjeldene og senere paa
dagen kom enkelte svære skyer som
parasoller. Naar til tider solen hadde
uinskrænket herredømme, var det til at
forsmægte, med hode og hals hyllet i et
vaatt klæde krøp vi over den endeløse
slette, overnattet ute og kom den fel
gende efterm. til det skumle Diarbe
kir. Der var den britiske dragoman
badvelli Thomas saa venlig at opta os
i sit hus. Hans prægtige kone var det
en fornøielse at lære at kjende. Næ
ste morgen kl, 6 hadde vi 34 0 o i
skyggen,
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Fredag 11. juli om efterm. drog vi
ind i Mezereli og dermed var vi i
bavn. Yi seiv gik med vorfc gods
til guttehjemmet Ebenezer, livor
vi gjorde toilette og spiste til aftens,
saa kom søstrene og liilse paa os, og
saa Mama Griinhagen. Yed mørkets
frembrud stod sadlede heste beredt,
og saa drog vi op paa «Bjerget». Dette
er en vingaard ca. V2 time fra Mezereh
med 2 italiensk utseende huse og en
frugtliave, som er plantet av hr. Eh
mann. Da jeg i maaneskin red gjen
nem denne have med dens vakre trær,
som bugnet av aprikoser, kirsebær og
mandler, med dens cementerte vand
bassiner og rene velholdte stier og aan
det den rene luft saa fri for stank,
var det rent som at komme i paradis.
Ehmanns som bor i det ene hus kom
straks ovør og besøkte os, og alle vi
ste saamegen kjærlighet og omsorg,
at vi blev rent varme om hjertet.
Vort hus har nedenundar kjøkken og
kjælderrum og ovenpaa 8 store sove
værelser og en stor aapen «aivan». S.
Eva og jeg fik hver vort værelse, og
det var en nydelse at lægge sig i en
rigtig seng i det «blitzsanbere» værelse,
hvorfra jeg har den deiligste utsigt. hæ
ste dag vilde jeg til at nyte den gode
mat her, men da blev jeg med engang
syk og det saa grundig, at jeg efter
flere dages forsøk paa at kjæmpe imot,
maatte lægge mig helt tilsengs for 8
dage. Igaar stod jeg op igjen. Det
var mave eller tarmkatarrh. Jeg kunde
ikke beholde andet end risvand og te
uten sukker. Da den kjære hr. Ehmann
og søstrene var ængstelige og vistnok
trodde det kunde være smitsomt og
jeg ikke for nogen pris vilde bringe
dem sygdom paa halsen indvilget
jeg i at la mig behandle av dr.
Mikael. Denne er en kristen læge,
som driver evangelisationsarbeide og
søker at hjælpe sine patienter ogsaa i
aandelig henseende. Han mindet mig
da ogsaa om, at Gud hadde sendt mig
dette forat forberede mig til nyt ar
beide. Det var jeg seiv fuldt paa
det rene med. Først trod de jeg, jeg

skulde dø, men da jeg nu allivevel
blev frisk, skjønte jeg der maatte være
en mening med det. Over min seng
hang et stort bibelsprog: «Ich vill
dich nich verlassen noch versäumen»,
som jeg følte en slags sløv glæde over,
det store «Ich» mindet mig om «de
evige arme» som jeg trængte saa til.
Jeg blev pleiet paa det omhyggeligste
av min kjære søster Eva og kunde
ikke noksom prise mig lykkelig over
at ha et saadant hospital. I Farkin
eller underveis vilde det ha været
rædsomt at ligge syk. — Vor husmor
er s. Anna Jensen fra «Maranatha» som
har ferier heroppe. En 4—6 av de
store piker er med og steiler saa
godt for os. S. Anna er rigtig en.
personlighet. Tyk og trivelig med et
ansigt, som straaler av godhet og be
stemthet tillike.

Om vore framtidsplaner skriver jeg
intet idag, der synes at aapne sig en
vei. Foreløbig orker ingen av os stort
men er lyakelig over at hvile ut et
par uker. Nu farvel for idag kjære
venner, jeg haaber I alle kan nyte
sommeren. Hvor er den dog deilig
hjemme i sammenligning med denne
glød.

En kjærlig hilsen til Eder alle fra
Eders

Thora Wedel.

Keswick 1913.

I Cumberland i Englands nordvest
lige hjørne ligger den lille by Kes
wick i de mest naturskjønne oragi
velser. Her samles hvert aar kristne
av de forskjellige evangeliske bekjen
delser til møte i juli maaned. Selve
det officielle møte varer 4 dage, men
det er blit en hævd, at deltagerne blir
der i 10 dage og hver dag er der
bønnemøter og foredrag.

Dette aar var man sammen fra 18.
til 28. juli og i dette «indsjøland»
som er almindelig kjendt for sit fug
tige, regnfulde klima hadde vi iaar
det mest fortryllende veir. Kuu en
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efterm. nedbør og ellers ikke overvæl
dende varmt, saa heten var ikke ge
nerende i de 2 telte, som reistes til
møtet. Teltene rummer hvert omkr.
3000 mennesker, og paa de særlige
møtedage 21—25 juli var de omtrent
helt fyldte fra bønnemøterne kl. 7
mrg. til den sene aften. Om eftermid
dagen var der dog kun enkelte sær
møter for forskjellige missioner øg
mange av deltagerne foretok da baat
ture paa den vakre indsjø «Durwent
water» eller kjøreture i store chara
bancer til det saa skjønne maleriske
nabolag. Selve Keswick er ogsaa om
git av forholdsvis høie bjerge og det
var vistnok mange av os, som iaar
var der for første gang og som blev
mindet om det ord fra salmerne:
«Trindt omkring Jerusalem er der
bjerge og Herren er trindt omkring
sit folk ... .i Der var paa forhaand
før avreisen sagt at man denne gang
ikke fik saadanne kjendte talere Jeg
maa dog si, at jeg ikke kan forstaa,
hvordan man kunde ønske mere aands
fyldte velsignede Herrens vidner end
dem, som iaar fra teltenes platformer
bragte budskap fra Herren til de
hungrige skarer, De tilhørere som fik
naade til at høre rev. Preb. Webb.
Peploe, rev. Ch Inwood, rev. Graham
Scroggie ja endnu mange flere, vil
neppe glemme dem, men ofte takke
Gud for det hele evangelium og den
klippefaste tro paa hele Guds ords
sandhet og inspiration, og den ydmyge
og paa samme tid saa dype bibelgransk
ning, som saa klart bevistes gjennem
deres foredrag. Der blev med saadan
kjærlighet, tro og varme pekt paa
alle de rigdomme, som findes i Kristus,
Jesus hvorledes alt der er at finde:
Om at gjøre Kristus til konge, om
livssamfund med ham og kraft fra
ham til tjeneste. Rev. Webb. Peploe
og rev. Inwood holdt hver 4 bibel
timer. Tilstrømningen til begge (de
holdtes paa samme tid) var like stor,
og begges tilhørere var like taknem
lige. Rev. Webb. Peploe, den Her
rens discipel, han er nu 76 aar men
han virker som en brændende, livfuld
ungdom naar han tal-er om naaden i

Jesus og maler den korsfæstede, op
standne og himmelfarne frelser for til
hørerne. Det var ham en hjertesak at
vidne for sin Herre, og det var som
om det var hans sidste anledning at
kalde folket til Jesus. Ham hørte jeg
paa aftenmøter, men 1'ulgte ellers mr.
Inwoods bibeltimer, som var saa al
vorlig ransakende og velsignede som
mulig. Hans emner var 1) hel adskil
lelse fra verden, 2) hel indvielse til
Gud, 3) forvandling, 4) bli fyldt av
den Helligaand. I det ene telt holdtes
4 missions bønnemøter, i det andet
4 almindelige bønnemøter. Hele ver
dens nød blev lagt frem i alvorlig ind
trængende forbøn. Paataksigelsesmøtet
5te dag var der en lovprisning som ikke
vil glemmes. Mange, mange forskjel
lige nationer var der, men alle var
«One in Christ Jesus», hvilket ogsaa
stod skrevet med hvite bogstaver paa
rød bund over hver platform.

L. Z.

Medlemsmærke for K. M. Å.
en vakker liten blaa emalj enaal er at
faa paa K. M. A s kontor for 1 krone
pr. stykke.

Efter de nye loves bestemmelser ser
bestyrelsen sig nødsaget til indstændig
at anmode medlemmerne om snarest
at indsende til K. M. A.s kontor en
fortegnelse over dem, som nu vil staa
som medlemmer og abonnenter og over
dem, som kun vil staa som abonnenter.

Kontingenten, som tidligere anført
er 50 øre for medlemmer og 80 øre
for abonnenfer, bedes indsendt fra dem
som endnu staar til rest.

K. M. A.s kontor er aabent mellem
.12 og 2 mandag og torsdag, Keysers
gate 13.

K. M. A s smaaskrifter anbefales.
Av nye er der utkommet: Vagfmanden,
Enten-Eller og Din Synd av J. Jansen.
2 øre pr. stk.
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