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Sommerskolen paa Eidsvold. faa et andet reisebud, at hun saa snart
skulde gaa ind til sin Herres glæde!

Fredag bragte os til Madagaskar ved
missionær Østby, til Zulu ved pastor
Skaar og til Santalistan ved missionær
Ofstad. Lørdag blev Israelsmissionen
lagt os særlig paa hjerte av -professor
Ihlen, og alle missionsmarker blev i
særlige bønnestunder i fælles bøn lagt
frem for missionens store herre.

14—18 august

Missionsstudiet har ogsaa i vort land
vundet en stor og glædelig tilslutning.
Yi hadde ifjor vor første sommerskole
paa Framnæs, og iaar har vi ikke hat
mindre end to. En i Stavanger i be
gyndelsen av ferien, og den anden paa
folkehøiskolen i Eidsvold nu i august.
Og begge steder har der været samlet
saa stor en ungdomsskare, som man
bare har kunnet ta imot, og der har
været sterke indtryk av Gluds nærhet
og velsignelse.

Yi samledes onsdag den 14. til mid
dag. Om eftermiddagen var der
aapningsmøte med velkomsthilsen av
provst Harboe, taler av förständer
Aasen og adjunkt Olden, og om afte
nen foredrag: «Personlig tro u , av
pastor Narum.

De følgende dage førtes vi til de
forskjellige missionsmarker og arbeidet
der. Torsdag morgen fremholdt mis
sionær Reichelt først sterk: „Missions
studiets aandelige sideu , og derefter
talte missionærerne Hertzberg og Espe
egren om missionens historie og arbeide
i Kina. Ogsaa sekretærmissionen had
de sin repræsentant i frk. Hedvig
Søgnen, som stod der ung og lys,
færdig til seiv at drage ut. Litet anet
vi den dag at hun saa snart skulde

Det centrale i hver dags arbeide
var studiekredsene. Man gjennemgik
iaar nogen kapitler av Frasers bok:
„ Afrikas fremtid“. Modelkredsen le
dedes av förständer Aasen, desuten
var der kredser, ledet av adjunkt Ol
den, frk. Dons o. fl. Det blev rike
stunder — maatte de bære frugt for
Gluds rike.

I morgen- og aftentimerne hadde vi
bibeltimer og foredrag. Pastor Schrei
ner gav os en bibeltime om Es. 52,
13—53. 12, pastor Bjønnes-Jakobsen
talte om „Vekst“, förständer Aasen
om „Tjeneste“ , og pastor Grrønland
viste os aandfuldt og vakkert betyd
ningen av det rette v Barnesind u . Frk.
Dons holdt et foredrag om ,,Barnenes
arbeide for missionenI ' . Hun fremholdt
den store betydning av først og fremst
at faa barnene med i Gluds store rikes
arbeide, og gav praktiske raad og vink
ut fra sin egen erfaring og sit eget
arbeide blandt barn.

En tur til Eidsvoldsbygningen var
en behagelig og interesant avveksling
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i dagenes program, og likeledes en
festlig sammenkomst med endel av
bygdens folk og efter indbydelse av
dem lørdag efterm. i en vakker lund
ntenfor folkehøiskolen.

Og søndag formiddag møtte vi til
høitid i Eidsvolds kirke. Forhenv.
stiftsprovst Gustav Jensen bragte os
gjennem dagens tekst indtrængende
og varmt kaldet fra Gud: ,,Søn, gaa
idag og arbéid i min vingaardu . Og vi
flokkedes om Herrens bord for der at
faa kraft til at at følge hans kald og
bli gode arbeidere for ham. Om efter
middagen var det missionsgudstjeneste,
indledet av pastor Stabell. Atter kom
budet sterkt: ,,Kjøp den beleilige tid!‘l
Det gjælder 1) den personlige, hele
avgjørelse, 2) vekst. Al tid nærmere
Gud, altid dypere ind i hans samfund.
Derefter talte missionærerne Hertzberg,
Espeegren og Ofstad.

Det var tilsidst om aftenen helt
vemodig at skilles ad. Dagene hadde
været saa rike, vi hadde set „Guds
fotspor“ og hjælp paa saa mange
maater, og der blev megen bøn og
sang og tak til ham, som ogsaa denne
gang hadde forstaat at gjøre langt
utover „hvad vi beder eller forstaar."
Avskedstaler holdtes av förständer
Aasen, frk. Dons og fl, og tilsidst
læste vi sammen vort «Fadervor 14 .

Matte saa Gud rikt velsigne denne
sommerskoles arbeide. Maatte mange
efter den kunne si, som frk. Hedvig
Søgnen ofte utalte om sit eget kald,
Jer. 20, 7 : „Du overtalte mig, og
jeg lot mig overtalet Gud hjælpe os
alle til at la os overtale.

I. W.

Lillehammermøtet 1912.

Det første vennestevne har nu fundet
sted paa Lillehammer fra 27de til 30te
august og i sandhet kan vi sige • at
Herren har været midt iblandt os.
Der var stor glæde blandt mange ven
ner, da landsindremissionen ved pastor

Wisløff utstedte indbydelse til dette
møte, som særskilt skulde virke til
utdybelse av det aandelige liv og til
fremme for samfundslivet inellem de
troende. Og man kunde like fra be
gyndelsen av kjende at dette stevne
var forberedt gjennem megen bøn.
Guds kald lød sterkt til de søkende
menngsker; fra mange hold hørte man
hvordan arbeidere i vingaarden blev
vederkvæget i sin aand, fik ny kraft
og ny naade til at opta kampen mot
synden utenom dem og synden i dem.
— Det var som sogneprest Woll sa i
sin præken søndagen efter stevnet i
Lillehammer kirke, „forunderlige dage
har vi oplevet i vor by; venner fra
hele landet har været samlet her; dype,
alvorlige tanker er komne frem og paa
samme tid har der hersket en glad og
frimodig aand gjennem församlingen 14 .
Med stor velvilje og gjæstfrihet blev
de ca. 800 fremmede mottat i Lille
hammer og enten man sad i festivitets
lokalet bænket ved de lange borde ved
maaltiderne eller man mødtes utenfor
kirken og i parken, overalt kjendte
man glæden og styrken ved at møte
gamle og nye venner. Det var som
vi hørte til en stor familie; aandens
samfund kjendte vi saa sterkt med
hverandre og ikke mindst den aften,
da vi i en skare paa omtrent 500 hadde
en høitid sstund sammen og gik til
Herrens bord.

Gjennem alle taler i kirken og paa
Maihaugen var der sikkerlig budskap
til den enkelte; men vi tør maaske
nok si at pastor Skovgaard Pettersens
bibeltimer hadde særlig betydning for
mange av os. Hans navn er jo kjendt
her i Norge, væsentlig gjennem hans
bøker og skrifter, og særlig hans bok
„troens hemmelighet 44 har hjulpet mån
gen en sjæl til frigjørelse. Ved den første
bibeltime gjennemgik han profeten
Habakuk; efter nedskrevne notiser vil
vi herved gi et litet referat av denne
bibeltime. „Denne bok 44 , sa pastor
Skovgaard Pettersen, „har særlig to
hovedtanker: I. Hvordan skal jeg
komme gjennem troens anfægtelser?
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Kap. 1 til 2, 4 IL Hvordan skal
jeg praktisere troens förvisning? fra
Kap. 2, 4 ut boken.

I. Gjennem troens anfægtelser. Pro
feten Habakuk var opdraget i sin fæ
drene tro; han hadde mange troesvan
skeligheter han gjerne vilde hat løst.
I Kap. 1, v. 2 ser vi han siger: „Hvor
længe Herre har jeg raabt og du hører
detikke Jeg skriker til dig: Vold! —og
du frelser ikke. u Hvor ofte maa ikke
vi raabe som Habakuk, hvorlænge
Herre? naar vi ser synd og nød og
lidelse rnndt os. — Paa samme tid som
vi vet, at ingen spurv falder til jorden
uten Herren vil, paa samme tid ser
det ofte ut som Herren i himmelen
er den tause Gnd. Habakuk prøver
at bede sig til fred. I kap. 1, 6 til
li ser vi kaldæerne er Guds redskaper
til dom over jødefolket; Habakuk kan
ikke forstaa dette, se v. 13: „Hvorfor
ser du paa troløse, tier naar den ugude
lige opsluger den der er retfærdigere
end han u , med andre ord: hvorledes
kan dette stemme med Guds kjærlig
het? Tunge tanker har de fleste. —
Uroen blir til under gaadernes tryk.
I kap. 2, 1 ser vi Habakuk kommer
et skridt videre frem; han vilde skue
ut for at se hvad Herren vilde tale til
ham; han hørte ikke Guds stemme,
men han vilde bie paa Herren. Yi
maa ofte bie; vi maa da leve et vaa
kent liv, staa paa varden som en væg
ter, ha en vaak.en samvittighet indad
til; vi maa ikke falde hen i slendrian
eller træt selvopgivelse.

Denne stilling „bie paa Herren“, den
fører til noget. Se kap. 2, 2: ,,/Ar
ren svarede mig* , ikke ved løsning av
gaaderne, men ved en indre förvisning,
en oplevelse, saa vi kunde bære uden
at forstaa

Erkjendelsen her blir kun stykkevis,
men hisset skal vi se alt. I slutningen
av v. 4 i det 2det kapitel ser vi
Herren svarede Habakuk.

II. Den retfærdige skal leve ved
sin tro eller troskap. Der er et dypt
indre slægtskap mellem troskap og tro;
gjennem troskap mot sin samvittighet

kommer man til tro, jo mere vi arbeider
paa at være tro mot Gud, desto mere
faar vi livets lykke i Guds samfund
og kan bære gaadernes tryk.

II. Gjærinpstiden er mange av os
komne gjennem; nu gjælder det at
praktisere troens förvisning i livet. Hvor
dan føres den ut i livet? Gjennem fire
forskjellige ting:

I. Indta et mandig kampforliold Ul
alt det onde. Habakuk raaber ve over
det onde i dets forskjellige skikkelser,
se kap. 2, 6; 2, 9. 2, 12 og 15. Yi
maa ha hjerte for dem, som bor paa
livets skyggeside.

II, Yære stille for hans aasyn, se
kap. 2, 20. Striden maa ind i stil
heten for Guds ansigt. La os bygge
høie mure om de stille timer. Herren
vil da velsigne og bevare os.

III. Gjennem bønnelivet, kap. 3, 1.
Der er ofte for meget nødraab hos os.
Der skulde være mere beskuelse av
Guds herlighet, mere tilbedelse.

IV. Møte livets vanskeligheter med
troens glæde, se kap. 3, 18. I kap 3, 17
ser vi der var meget som var svært
og tungt, hos os er det likesaa. I v.
18 vises der, hvordan alt det tunge
møtes med troens glæde. I v. 19
beskrives de vilde gjeder, som føler
sig trygge paa høiderne: der kan ingen
fiende naa dem; naar vi lever troens
liv skal vi faa løftes op, være trygge
i Gud, være fri!

*

Yelsignede dage har vi hat sammen
om Guds dyrebare ord. Maatte dette
møte bære rik frugt. Og maatte venne
stevnet likesom det sker i andre lande
finde sted aar efter aar. Tilslut en
hjertelig hilsen til K. M. A.s søstre.
En glæde var det at møtes med saa
mange deroppe. Skal vi ikke faa os
et K. M. A.-merke, saa vi et andet
aar lettere kunde finde hinanden?

Marie Anker.
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Gavefortegnelse.

Til arbeidet i Tysfjorden er indkom
met 1/t,— 3 % 1912:

Fru Beer, Kr.a kr. 5, en förening
paa Sandene i Gloppen ved frk. Iver
sen kr. 45, en do. i Øistesøs, Hardan
ger, ved Helga Teigland kr. 15, „M“,
Kr.a kr. 10, en ubenævnt kr. 5, over
skud paa salg av „Smaablomster fra
Herrens Have u kr 220, frk. Ellingsen,
Lysaker, kr. 5, „De unges missions
forening u , Sogndal i Sogn, ved frk.
Naversæter kr. 10, Fru Røgeberg, Kr.a,
kr. 2, „P. C“, Kr. 20, indsamlingskort
ved frk. Stang-Pettersen kr. 5, „en
ubenævnt" i Bergen kr. 25, förening
paa Bestum ved frk. Olsvik kr. 25,
„T. S. u kr. 3, frk. Essendrop kr. 5,
telegrafistinder i Lødingen ved frk.
Normann kr. 52, fru apoteker Syvert
sen, Saaheim, kr. 10, frk. 0. D., T.hjem
kr. 10, frk. Haslund, Kr.a, kr. 8,
Aalesunds finnemission ved guldsmed
Hagen kr. 100, frk. L. Z., Kr.a, kr.
60, sogneprest Olav Holm kr. 5. Til
sammen kr. 645.

Med hjertelig tak til hver især.
T. S.

Fra Tysfjorden
Kort og drivende er sommeren der

nord. Det gjælder at nytte tiden.
Grøden som modnes fort, maa i hus.
Hver søger for sig og sit. Alle har
det travelt. Det sier sig seiv at det
i den tid er vanskelig at samle folk
til møter. Gjennemgaaende er det
ogsaa mere stille for sygdom i sommer
tiden. Man vil av dette forstaa, at
ogsaa paa Fredly arter livet sig ander
ledes sommer end vinter. Færre besøk
paa polikliniken, færre hus- og syke
besøk for vore søstre. Vi faar si: Gud
ske lov at det er saa. Søstrene træn
ger snart en hviletid, saa der som
regel kun vil være en av dem hjemme
ad gangen. Men den som er hjemme
slipper at «ligge paa latsiden“. Er

det litet at gjøre utad, maa hun da
passe paa at faa utført mest mulig
inden døre med rengjørning, syltning
o.s.v. Sommeren er ogsaa besøkenes
tid, og iaar har vore søstre kunnet
glæde sig ved en meget kjær visit av
en doktor fra Tyskland med frue. En
enkelt av vort arbeides venner har
tilsagt sit besøk. Vi har endnu ikke
hørt, om det er blit alvor av. Iaar
som ifjor har der desforuten været
travelt med forskjellig byggearbeide,
grøftning, gjærde, opbrytning av land
m. m. Alt dette maa til inden hus
og eiendom kommer i den forønskede
stand og blir mest mulig nyttig. Det
er en stadig kilde til undren og tak
at se, hvordan vor trofaste Gud fylder
alle behov. Og maa vi end nu for
tælle alle vore venner, at vi er paa
bunden i alle kasser, saa er det frem
deles vor sikre förvisning, at Herren
vil gi os, hvad vi trænger fra dag til
dag. Vi prøver at gjøre hver gjerning
i Jesu navn. Og ingen bevilgning gis,
før vi faar tro, den er efter Herrens
vilje. —

Naar undtas et uheld søster Olivia
hadde, idet hun i sidste halvdel av
juni fik sin fot slemt forstuet, har
vore søstre faat være friske og kjække.
S. Johanne er förtiden i Tyskland,
hvor hun i det kjære Friedenshort
forhaapentlig har en herlig hviletid.
Søster Olivias benskade blev desværre
en langvarig historie, da megen tra
velhet hindret hende fra at kunne ta
den ro, som hadde været ønskelig og
nødvendig. Ved forsigtighet er det
dog gaat fremad, saa hun nu er taa
lig bra. Hun skriver fra Fredly 27/&:

— Ja, nu har vi kjøpt ma
terialer til bordklædning, og alt som
vi skal ha til nøstet; men til det lille
fjøs mangler vi endda tømmer; og de
fire vinduer og en dør til badet samt
alt ytre listverk til vaadningshuset er
bestilt. Vor leverandør kom med
.trælastfartøi hertil søndag, og vi kjøpte
hos ham hvad vi kunde faa. Det var
en fordel at faa det her like under
Helland, sa?» slap vi den kostbare
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transport og vanskeligheterne med
flaatning fra Drag. Sa a litet parti
hadde vi nemlig ikke faat bruket til
at sende ekstra med seilfartøi. Heldig
var vi at faa deilig veir mandag til
lösningen, saa vi fik de pene, høvlede
materialer aldeles tørre bragt iland.
Jeg var ombord i jagten hele mandag
og var med i optællingen, og jeg maa
si, vi blev meget pent behandlet. Le
verandøren beregnet sig meget sm aa
procenter av os og meget pene mate
rialer var det. Han er en prægtig
mand at gjøre forretninger med. Vi
faar ved enhver anledning indtryk av,
at han ser fuldt saa meget paa vort
bedste som paa sit eget. Og saa le
vende interessert er han i alt som an
gaar vort arbeide her. Vi bestemte
os til at kjøpe furutømmer av ham
til fjøset istedetfor at bestille 3dje sort
planker, da han var villig til at sælge
os tømmeret omtrent til samme pris
som plankerne vilde komme paa, fragt
iberegnet.

Som de ser, kommer bordklæd
uingen til huset paa kr. 121.20 fornten
lægterne. Jeg fik leverandøren til at
regne ut hvormeget det vil komme
paa som nu er bestilt fra snedker
verkstedet, og han mente omkr. kr.
100.00 foruten fragten. Som de ser,
har vi maattet kjøpe endel flere vrak
bord end det, som var beregnet til
fjøs og nøst. Vi treenger litt forskjellig.
Saaledes maa vi sætte op 2 brøndhus.
Vi tænker jo paa at grave brønd oppe
i bakken til springvand og der maa
et hus over og en brønd til sykehus
bruk maa vi ogsaa ha hus over (en
brønd hvor vi tømmer spyttekrus og
denslags). Nøstet skal paabegyndes
om halvanden uke. Fjøset maa vi
vente med til vi faar tømmeret. Dette
og de resterende materialer kommer
ogsaa paa ca. kr. 100.00. Ialt kan vi
vist gjøre regning paa endda kr. 250.00.
Ja, saa vil vi i vor Guds navn be
gynde byggeriet, og hvad vi trænger
vil han sende os. Skulde saa den dag
komme, at vi maa slutte arbeidet
ufærdig, fordi midler ikke er forhaan-

den, saa vil dette kun ske, naar Her
ren ser, at vi endda kan vente. Alt
vil vi lægge i hans haand.

Vi holder paa at bryte op et stykke
av skogen heroppe, hvor vi tænker
at saa grøntfoder for at faa litt til
koen, som skal komme. Naar vore 2
mænd i næste uke, om Gud vil, blir
færdig med dette arbeide, gaar de
igang med gjærdet. Gjærdenet, pig
traad og stolper er nu kommet. (Bare
gjærdet om eiendommen kommer paa
kr. 215.45). Vi har hat brandtakst,
og vort hus som det nu staar er tak
seret for kr. 5500.00. Siden maa der
altsaa komme en tillægstakst.

Haakon. Jensen skal konfirmeres fra
os om 14 dage. Han er 20 aar. Er
en rørende snild og taknemmelig gut.
Fine har kommet sig godt og forlater
os vel ved maanedens slut. Yor lille
flok er saavidt vi skjønner blit tro
indtil nu. Men det er vanskelig at
samle folk til møter nu i den lyse tid
og mange er bortreist for at søke
arbeide andetsteds. —

Fredly, 8% 12.

— — *) Eleven er en rask og dyg
tig pike i sit arbeide og er uforfærdet
til at ta fat paa hvadsomhelst. Hun
vil kunne bli meget nyttig i tjenesten;
men naturligvis trænger hun at lære
meget. Hun fyldte nylig sit 20. aar.
Jeg lar hende ta del i alt vort huslige
arbeide, og jeg har rnegen nytte av
hende paa samme tid som jeg tror
det er godt for hende at komme godt
ind i kusholdningen, saa hun kan
greie at stelle baade for sig seiv og
faa indflytelse paa de andres husstel,
naar hun kommer ut i arbeide. Se
nere maa jeg jo gi hende ogsaa teori
tisk undervisning, saa meget jeg kan.
Hidtil har der liten tid blit til at gi
timer. — Vi har saa mange merke
dage, og idag er ogsaa en saadan. Yi
har for det første sat baaten ind i
vort nye nøst idag. Det er meget at
takke Gud for, at han har git os et

') Norsk Finnemissionsforbund.
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nøst, saa vi kan bevare vor baat i fred.
Det saa ut til at bli altid vanskeligere
at undgaa ødelæggelse og tyveri. Ta
ket er ikke færdig enda, men blir det
forhaapentlig snart. Det andet som
gjør dagen til en merkedag er, at vi
idag er begyndt at grøfte myren. I
Jesu navn er det begyndt. Han maa
lægge sin velsignelse til. Jeg er dypt
bevæget ved at se paa disse jordlag
som nu veltes om og som lover saa
godt. Et tykt lag torv, fast som en
ost, og desuten et lag med hvit sand.
Kan der nu skaffes gjødning nok til
dette, maa det vistnok bli prægtig
jord Og jeg ser utover disse store
myrstrækningerne paa Helland, som
bare venter paa virksomme hænder
for at bli nyttig og frugtbargjort. Det
er nu om at gjøre at faa oplagt saa
meget vi bare har raad til for at faa
nytte av jorden til næste aar. Iaar
blev det som ventelig var litet. Yi
hadde intet oplagt fra høsten og der
til litet gjødning. Men vi har en fro
dig liten urtehave. Har deilige red
diker, salat og litt gulerøtter og persille.
Havre og turnips blir det litet av med.
Yi har ikke hat raad at grave poteter
endnu, da de har lagt saa lite paa sig
i denne tørken. Yi vil saa gjerne faa
oplagt meget potetesland til næste
aar. Det hjælper saa godt i hushold
ningen. Nu har vi bærtiden og det
er et saa velsignet rikt aar paa bær.
Og høaan har vi ogsaa hat. Jeg leiet
skovslaatten paa ytre Helland mot at
skaffe eieren en Slaattemand i 5 dage.
Jeg hadde haabet at faa vinterfor nok
til en ko, men saa meget blir det nu
ikke. 5 læs hø fik vi, rigtig pent.
Og nu er vi begyndt efter slaatten at
samle ind det smaa græs, som man
ikke kunde naa med ljaaen og desuten
melbærris som vi tørrer til vinteren
til kaninerne. Ko har vi ikke faat
kjøpt; men den sidste maaneds tid har
en liten pike hentet melk 3 gange i
uken, saa nu har vi det bra med melk.
— Det blev sent før vi kom til med
fjøsbygningen av den grund, at der
manglet vand til sagen, saa tømmeret

kunde ikke bli skaaret før efter slaat
ten. Nu holder en mand paa at op
føre den nede ved fjæren. Naar den
er optømret, maa den tas ned igjen
og materialerne bæres op. Det er
nemlig umulig for os at faa vogn til
at kjøre materialerne paa, og naar de
skal bæres blir de for tunge i sin
fulde længde saa raa som de er. Men
det blir da fort gjort at lægge det op
heroppe. Bordklædning har jeg des
verre enda ikke faat nogen til at ut
føre. Blir det en nogenlunde god
høst kunde det kanske gjøres senere.

Vi glæder os over alle indkomne
gaver. Gud være lovet, vor kapital
er ikke de faa hundrede kroner vi har
i banken, men de store og herlige for
jættelser, Gud har git os og som aldrig
kan svigte. Det er saa trygt at hvile
i Jesu ord: „Eders himmelske Fader
vet, at I har alle disse ting behov u .

Med en hjertelig hilsen
i Jesu förbundne

søster Olivia.

Esaias 55, 8—9.

En glædelig nyhet maa vi nu med
dele vore venner og med-indteresserte
i arbeidet: En ung, hollandsk dame
frk. Köhler, som i et par aar har op
holdt sig ved en missionsskole i Eng
land har derover faat et bestemt kald
fra Gud til at arbeide bl. norske lap
per. Frk. Køhler er økonomisk uav
hængig og vil, om Gud viser og aap
ner vei, gaa ut antagelig som bibel
kvinde bl. Finmarkens lapper. Gjennem
Guds førelse er hun traadt i forbindelse
med norsk K. M. A. og dets lappe
komité, av hvem hun nu begjærer at
bæres i bøn, at hjælpes med raad og
daad, idetheletat at faa lov at betragte
os som en raadgivende komite, saa hun
slipper staa ganske alene. Yi har i
ca. D/a aar kjendt til frk. Køhler og
hendes planer. Denne tid er blit be
nyttet til at lægge hendes sak frem
for Gud, og nu glæder vi os over den
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gave, som Gud paa underlig vis her
igjennem vil gi vore kjære lapper. Vort
arbeide i Tysfjorden vokser og kræver,
synes det, alt hvad vi kan yde peku
niært. Men Gud er villig og mægtig
til at utvide vore hjerter, saa vi for
maar at opta i vor kjærlighet og om
slutte med vore forbønner ogsaa denne
nye arbeider. Hun har isommer aflagt
et kortere besøk paa Fredly for at se
vort arbeide der. Beklageligvis var
dette just i den allerstilleste tid, saa
hun fik litet indtryk av det arbeide,
som i virkeligheten utføres deroppe.
Vinteren vil hun tilbringe i Kr a, hvor
hun vil studere norsk, lappisk og litt
sykepleié. Forøvrigt er hun vel ut
rustet med kundskaper og har nogen
praktisk øvelse i kristeligt arbeide. Vi
glæder os til gjennem samvær at lære
hende bedre at kjende. Saa skal vi
siden meddele vore venner mere om
hendes liv og virke. Indtil videre
lægger vi hende ind til vore trofaste
venners hjerter og ber eder: Elsk hende
for Herrens skyld og for den gjernings
skyld, hvortil Han har kaldt hende.
Gud gjøre os tro i forbøn for hende
og i taksigelse for denne som for al
god gave.

Med søsterhilsen

K. M. A.s lappekomité.

Fra frk. Thora
Wedel-Jarlsberg.

(Missionær i Kurdistau.)

Musch 1.—7. 1912.
Kjære venner!

I maa tro vi er taknemmelige for
at være her blandt kjære søstre, i et
yudig hus med deilige, rummelige væ
relser og bare 20° K. inde og dertil
et veldækket bord; vi var jo rent ut
hungret tilsidst. Den sidste tid i Far
kin og i Halda var meget svær, grun
det vor svakhet, den voldsomme hete
og de daarlige boligforhold. Jeg undret
paa om jeg vilde orke at naa saalangt
som til Musch, Men Gud hjalp igjen

nem for hver lang og tung dag. Forrige
mandag reiste vi ned til Farkin igjen
for at pakke og ordne, og mens vi
holdt paa dermed var vor lille huie
næsten hele tiden fuld av folk, som
vilde tilsees. Samme aften drog vi til
bake til Halda og næste morgen videre
med vore kameldyr og 3 drivere. 2
armeniske og 1 ung kurder, alle be
væbnet med gevær, dolk og revolver.
Kurderen, Abdul Selam, var det som
underrettet vore armeniske venner i
Halda om, at hans landsmænd hadde
til hensigt at dræbe os. En mand var
blit saa fornærmet over, at han ikke
tik al den medicin han vilde, at han
ophidset de andre til at sætte ild paa
vort hus om natten. Vore venner var
svært bekymret ; de er jo vante til
den slags, stakkar. Det lettet dem
at vi tok saken rolig, vi sa bare, at
det ikke kunde skade os om de dræbte
os, da det bare vilde aapne himmelen
for os, men at det vilde være værst
for dem; thi den tyske regjering vilde
ikke la en saadan forbrydelse gaa
ustraffet hen. Armenierne vaaket hele
natten, men intet hændte, tvertimot;
kurderne blev bare høfLigere, ja en av
vore guttepatienter begyndte endog at
bære vore ting for os, noget de ellers
overlater til armenierne. De lærte ogsaa
at hilse; altsaa næste morgen drog vi
avgaarde før solopgang.

Heisen gik over bjerg og dype dale
og frugtbare sletter. Hvor vi kom,
fandt vi patienter, men da tid og plads
var saa knap hadde vi ingen medicin
med, bare snakket med dem. Omaftenen
sent passerte vi den store Batmanelv
mens maanen speilet sig saa vakkert
i dens bølger — slog leir paa flodbred
den, hvor der var godt tor dyrene.

Det var en lummer aften, men ikke
før var vi krøpet ind i vore senge,
som vi stillet op i læ av nogen tuja
busker, som der findes masser av der,
førend der likesom blev lagt et koldt,
klamt laken over en; det var vand
dampene fra elven. Vore folk vaaket
avvekslende og hadde baal hele natten.
Næste dag fulgte vi hele tiden elven
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opefter gjennem en trang dal, hvis
steile sider næsten utelukkende bestod
av ras, hist og her bevokset med
smaaek; dalbunden var bare elveleie;
i løpet av 4 timer passerte vi elven
44 gange og den var strid og slem
nok nu som der endnu er saameget
sne i fjeldene. Saa bar det opover
paa en frygtelig steil og tung sti like
op under snetoppene. Endelig efter
78 timers reise gjorde vi holdt midt i
en brat bakke; hvor der fandtes litt
græs for vore stakkars dyr. Vore dri
vere hadde nemlig været for dovne eller
for gjerrige til at ta med byg til mul
æslerne, saa vi var nødt til at stanse
der hvor der fandtes græs. Vi la ina
draDerne paa det flateste sted vi kunde
finde bak et par buske for ikke at rulle
nedad bakken i søvne. Om natten
fandt et av dyrene veien til vor sadel
taske og fortærte vort brødforraad, som
vi var noksaa henvist til, da vi levet
næsten utelukkende av brød, ost og
raa agurker. Saa drog vi nedover igjen
til en herlig beliggende dal, Scheind,
hvor kurderne bar sine yald; de bor
da enten i sine sorte telte eller de
bygger smaa nette hytter som er aapne
fortil. Der var mange syke, flere var
saaret av stenkast i hodet og laa til
sengs; ti det var de enige om, at uten
at slaas kunde de ikke eksistere. Vi
fik kjøpt melk hos dem og blev gode
venner, kanske kan vi komme tilbake
dit. Et kvarter derfrå holdtes netop
bryllup og vor Abdul Selam vilde abso
lut danse med; men vi red videre og
han blev tvungen til at følge. Vi kom
nu gjennem herlig ekeskog, hvor det
var en lyst at ride, holdt saa rast hos
venlige kurder i Yailaen Osman, som
ligger opunder sneen, og fulgte derefter
i mange timer bjergryggen, hvor der
endnu ligger svære bræer. Der blæste
en sand storm og vi frøs bitterlig. Vi
hadde foresat os at naa Musch samme
aften, men vore drivere var likesaa
bestemte paa at ville overnatte ute for
ikke at behøve at kjøpe for til hestene
i Musch, og det skjønt de fik 10 kr.
mere av os end de ellers vilde faaet.

Ved solnedgang begyndte nedstigningen,
vi saa Musch ligge ved bjergets fot; da roper
vore folk at vi maatte overnatte deroppe ved
sneen. Vi vilde jo frosset frygtelig i den
kulde. Heldigvis var en av dem fornuftig, vi
fik ham med og lot de 2 andre bli deroppe.
Ved 10- tiden om aftenen var vi nede og ban
ket paa porten til barnehjemmet, hvor jeg
hørte Bodils stemme indenfra. «Er det dig,
Thora?» — Det var ikke ilde atfaa aftensmat
og en god seng. S. Bodil ser godt ut, men
trænger nu svært til hvile og vi haaper paa
en god tid sammen oppe i Sassun. (Det var
Sassun vi kom gjennem paa veien hit). Jeg
synes godt om Musch ; det ligger rigtig vakkert
paa en høi, ved foten av et svært bjerg og
med et snefjeld likeved. Paa den anden siden
den vældige frugtbare slette med sine 150
landsbyer. Gnttehjemmet ligger ved randen
av sletten saa frit og godt med ren luft og
store værelser Bodil har det koseligste rum
med blomster for vinduerne, rigtig saa hjem
lig og hyggelig. Idag er hendes gutter reist
i ferier og bare 7 er tilbake. S. Alma bor i
en landsby en time herfrå med pikebarna.
Igaar var vi hos hende og hadde en yndig
dag sammen. Hun sender de deiligste grøn
saker fra sin have og vet ikke hvad godt hun
skal gjøre os. Her synes at være et meget
bedre folkeslag end i Farkinegnen. Barna
ser ogsaa saa friske ut med røde kinder. Av
arbeidet her faar vi ikke se stort, da polikli
nikken nu er lukket og skolerne slut, men jeg
har indtryk av at det drives i den rette aand.
Det er saa godt at kunne tale og bede sam
men for arbeidet i dette mørke land, og det
er lærerikt at høre hvordan andre indretter
sig. Vi begynder nu at føle os uthvilet og
ser med mere mot paa livet igjen.

Og saa en hjertelig hilsen.
Eders hengivne

Thora Wedel.

«Kristelig Fremskridt»
Den bibellæsningsseddel som bærer dette

navn, utgives ikke mere.

K. M. Å.s kontor, Keysersgt. 13 er aapent
mandag og torsdag kl. 12—2.

K. M. A.s møter liver Isfe onsdag i mnd.
kl. 7V2 i Keysersgt. 13.

Møte for arbeidet i Tysfjorden hver 3die
onsdag i mnd. kl. 6—7'A i Keysersgt. 13.
 Møte for arbeidet i Armenien hver 3die
fredag 1 mnd. i Hospits f. u p. Pilestrædet
27 kl. 7'/2.

Kontingent bedes indbetalt.

Redaktør: Frk. Henny Dons, Eugenigt. 22.
Ekspedition: Keysers gt. 13, Kristiania.
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