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Oktober 1910 Bladet utkommer 4 gange aarlig og koster 80 øre for aaret. 3. aarg.

Verdenskonferansen i
Edinburgh.

„Det var gripende, u skriver han
videre, „hvor længseleu efter eiihet gik
gjennem repræsentanter for alle kirke
samfund — statskirkemænd og de mest
utprægede independenter. Der stod
den anglikanske „engelsk-katolske“
kirkes spidser, erkebisp og bisper, for
første gang side om side med plymout
brødre, adventister, baptister og meto
dister og bad for, voterte for enhet.
Det var en vældig spænding i luften,
da det store øieblik kom: votering over
det centrale forslag, om at der skulde
nedsættes en permanent komité for hele
verden, en komité, som skal forsøke at
fortsætte konferansens verk og søke at
bringe dens idéer ut i praksis; raad
givende, ordnende, som centralmyndig
het i verdens kristianisering. Det blev
vedtat enstemmig - efter en indgaa
ende debat. Uendelig bifald fulgte,
og stemningen løste sig ut i en vældig
hymne, suuget av sterke, ildfalde mands
røster, saa væggene rystet: Vor Gud,
han er saa fast en borg. . . Ti en gaar
frem i denne færd! .. . Der blev talt
vægtige ord om denne beslutnings be
tydning. Dagen blev betegnet som en
merkedag i den kristne kirkes historie.
Komitéen bestaar av 10 mand fra Ame
rika, 10 fra England, 4 fra Tyskland,
1 fra følgende lande: Sclrvveitz, Dan
mark, Norge, Sverige, Finland, Frank
rik, Holland; likeledes fra Japan, China,
Indien, Afrika, Australien

14de—23 juni 1910.

Verdenskonferansen i Edinburgh er
den store begivenhet i missionens ver
den iaar.

I 10 dage sat 1200 delegerte fra alle
verdens lande, foregangsmænd, ledere
og aktive arbeidere i missionens tje
neste, sammen for at raadslaa om, hvor
ledes missionsarbeidet nu bedst skulde
fremmes. I to aar hadde man holdt
paa med forberedelserne til denne kon
feranse, og nu forelaa resultatet av
arbeidet i 8 svære bind, hvori er be
handlet alle de vigtigste spøramaal
inden missionens arbeide.

Naar man læser referaterne fra kon
feransen, springer det straks i øinene,
at dette møte maa ha været ganske
enestaaende i sit slags. —

„Konferansens maal,“ skriver en av
de norske delegerte, „viste sig at være
at sveise sammen det spredte missiom
arbeide verden ocer. a En fælles felt
togsplan; fordele arbeidskræfterne ut
over den ikke-kristne verden; rykke
frem i et nyt mægtig tiltak efter det
ildnende feltrop „verdens kristning i
dette slegtled w , det blev løsnet for hele
konferansen.
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Karakteristisk for konferansen var
ogsaa den opmerksomhet, som blev
den tildel fra ledende statsmænd og
ans varlige myndigheter.

Kong Georg, Roosevelt, kolonial
styre og verdenspresse uttaler aapent,
at missionen er ..avantgarden i kultur
og broderlighet mellem folkeneL Den
store verdensavis »Times “ hadde for
18de juni i anledning konferansen en
lang leder om „vor pligt overfor hed
ningefolkenes nød u .

Det praktiske livs mænd viste ogsaa
under konferansen, at de nu har faat
et andet syn paa kristendommens stil
ling i verdensutviklingen.

En forretningsmand fra Amerika ut
talte blandt andet følgende:

Vi har penger nok til at kristne
verden, om det trænges. Det gjælder
bare at faa dem ut av vore lommer.
Men dertil trænges klar plan, 'praktiske
veie og fremfor alt enig, forretnings
messig ledelse, saa ikke midlerne spildes
i famlende upraktisk diletanteri. Vis
os greit, hvad der skal gjøres, og si
os, hvad I trænger ; vi skal skaffe det.
Naar vi slaar os sammen, en bank
direktør, en sakfører og en forretnings
mand, og gaar og presenterer vore
kolleger missionens finansiello krav,
saa skjønner de, her er' alvor i saken
og negter os intet. La dem bare tro
paa, at foretagendet er praktisk ledet
og virkelig realisabelt."

Overfor de iklte-hristne religioner ind
tok ogsaa konferansen en ny holdning.
Det blev fremholdt, at det ikke først
og fremst gjaldt om at. bekjæmpe og
rive ned; men derimot at ta op, føre
videre og bringe til fuldendelse de
dypeste længsler i de gamle religioner.
Om dette talte en kinesisk professor,
en japansk biskop, en indisk ungdoms
leder og en fremstaaende koreaner. De
trængtekristendommen ; men en kristen
dom, som lot dem beholde sin natio
nale eiendommelighet, sin folkeaand
übeskaaret; en kristendom, som gav
dem det centrale og lot dem seiv skape
de ydre former, baade tankeformer og
kirkeform. Og konferansen gav disse

krav paa uavhængige, nationale lands
kirker, ledet av de indfødte kristne
selv, sin uforbeholdne, ja begeistrede
tilslutning. Men samtidig blev det
betonet, at føling med den store, al
mindelige kristne kirke maatte man
ha; og deri var Ostens mænd enige.

Konferansens resultater skal nu ind
arbeides og frugtbargjøres i alle de
enkelte lande og av alle missions
arbeidere. Og det vil ske, i samme
grad som vi er tro i at føre videre
det intense bønnens arbeide, som kon
feransen seiv gik i spidsen for.

Hver dags middag var der under
konferansen reservert XA time til bøn.
Og denne bønnestund var ikke anlagt
som en opbyggelse for deltagerne, men
som et arbeide, som skulde bære frugt.
Bønnestunden var konferansens cen
trale handling, og dens vigtigste.

Armenien

Eorhv. diakonisse Bodil Biørn , som
arbeider i Mush i tyskfiulfsbund (»rienL
missiemen), og som ogsaa støttes fra
Norge, er fortiden hjemme efter hen
imot 5 aars arbeide i Armenien. Hun
har paa flere stationer utført et stort
arbeide i missionens og sykepleiens
tjeneste. I Mush, hvor hun har været
de sidste aar, har hun og de tyske
missionærer, hr. og fru v. Dobbler,
været som pionerer i en av de mest
utsatte egne. Tyrker og kurder har
liersket med uindskræuket magt her,
indtil det ungtyrkiske parti kom til
roret.

Siden søster Bodil kom hjem i au
gust har hun holdt møter i følgende
byer: Kragerø, Grimstad, Kristian
sand, Skien, Tønsberg, Larvik, Kri
stiania. Kredse, som maatte ønske
besøk av søster Bodil, maa henvende
sig til fru Anker, Hollegt. 28, Kristi
ania.

Her i Kristiania hadde vi den glæde
at hilse paa hende ved et møte fredag
d. 16. sept. og søndag 19. sept. Fredag
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16de var en stor flok av venner sandet
i „Hospitset for unge piker% og vi
tilbragte en festlig og hyggelig aften
sammen.

Frk. Marie Anker ønsket paa komi
téens vegne søster Bodil hjertelig vel
kommen.

I tilknytning til den 121de salme
talte hun om velsignelsen ved søster
Bodils arbeide derute. Den røde traad
i det altsammen var jo dette, at hun
ventet hjælpen fra Herren og altid
hadde sine øine løftet „mot bjergene“.
Saa samlet vi os alle i bøn om, at
ogsaa hendes ophold herhjemme maatte
bli rikt paa velsignelse.

Saa talte søster Bodil. Først takket
hun for al forbøns hjælp og skildret
— enkelt og hjertevarmt — sit arbeids
liv i Annenien med alle vanskeligheter
og besværligheter, men ogsaa med saa
rike glæder, saa heriige erfaringer om
Guds omsorg. „Derute har jeg set,
hvordan Gud hører bønnen w , lød hen
des glade bekjendelse. Og gjennem
alle hendes gripende fortællinger og
beretninger klang saa sterkt dette ene:
bønnens arbeide, bønnens rnagt, bøn
nens rike velsignelse

Gud svarte saa hurtig, saa direkte,
hun hadde oplevet mange, mange bøn
hørelser bare paa en eneste dag, og
det var for hende, som staar saa ensom
derute, en mægtig styrkelse for hen
des tro.

Arbeidet i Mush var overvældende,
der var megen nød, sygdom og elen
dighet, men — Gud gjorde jo undere!
Hun fik i 1907 oprettet en poliklinik
i et værelse, og i et rum ved siden
av tok hun patienter i pleie. Der er
megen sygdom, øiensygdom især, samt
maleria, gigt o. m., saa der kunde
komme fra 30—60 syke daglig. De
tyrkiske læger er litet dygtige og vil
ikke arbeide sammen med en kvinde.
Hun har derfor imellem utført opera
tioner alene. Gud har hjulpet vidunder
lig, men der trænges i høi grad fiere
arbeidskræfter, og hendes inderlige bøn
til Gud er, at han vil sende med hende
tilbake en dertil skikket kvindelig læge.

Vaaren 1908 begyndte hun en efter
middagsskole for store piker for at lære
dem at læse i bibelen. Nu er den blit
en rigtig skole med 80 elever, baade
store og sinaa, som lærer at læse, skrive
og regne og har bibelhistorie. De har
en armenisk lærerinde, og til høsten
skal der komme en til, likesom et par
av de større piker er oplært til at
undervise de mindre. En dag i uken
hører s. Bodil dem i bibelhistorie, og
en dag i uken har hun ogsaa møte med
kvinderne. Men de har et saa daarlig
forsamlingsværelse og saa liten plads
ogsaa her, at hendes andet ønske og
brændende bøn var dette at faa midler
til at kunne opføre et forsamlingshus,
som kunde tilfredsstille alle behov. Hun
har saaledes ogsaa suppekjøkken for
pikerne, saa at de, naar de kommer
sultne til skolen, faar suppe og brød.
Og hendes sykehus er saa altfor litet.

Pastor Storjohann takket søster Bo
dil, mindet om de förunderlige kjær
lighedstraade, som Gud spinder over
jorden, fra os herhjemme og ut til alle
folk, og opfordret os i varme ord til
at være med og bygge forsamlingshuset
ute i Armenien

Den derpaa følgende kollekt indbragte
100 kr.

Eftér aftensmaaltidet fik vi sang av
frk. Ellen Hjorth. K. M. A. J s anden
arbeider, søster Olivia , var ogsaa hos
os den aften og bragte en hilsen og
tak fra lappemissionen i Tysfjord en.
Ogsaa hun havde sterke vidnesbyrd at
gi os om bønnens kraft og magt, og
om ogsaa dette arbeides rike velsig
nelse.

*

Søndag aften d. 19. sept. var der
møte i Fagerborg menighetshus.

Sogneprest Gundersen begyndte med
bøn, ønsket Guds velsignelse over mø
tet, at det klart maatte vise os kjær
lighets-pligtcn og kjærlighets-gjælden
overfor alle mennesker — særlig iaften
overfor lapper og armenier og mindet
om Pauli ord: „Jeg staar i gjæld til
jøde og græker“.
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Søster Boclil fortalte fra Armenien,
blodets og taarernes land, som det jo
er kaldt.

Før 1908 var tilstanden haabløs for
armenierne. De levet ien stadig uro,
kunde resikere naarsomhelst at bli
kastet i fængsel og var aldrig sikre,
dag eller nat, for liv eller eiendom.
Skatteopkrævere utsuget folket, for at
stikke pengene i sin egen lomme. —
Kurderne, som væsentlig levet av at
røve og plyndre, gjorde landeveiene
usikre, saa seiv europæerne maatte ba
sikkerbetsvagt, og dertil de store mas
sakrer, bvor tusener blev dræpte og
bele landsbyer fuldstændig ødelagte.
Da ungtyrkerne tiltvang sig magten i
1908, blev det anderledes. Fængslerne
blev aapnet, armenierne blev likeberet
tiget med tyrkerne, der blev tale-,
trykke- og skrivefrihet, fribet for gods
og eiend om og religionsfrihet.

— Søster Bodil kom i 1907 til Mush,
som ligger paa en høislette 1500 m.
over havet, omgit av bøie fjelde. Vin
teren er lang og streng, men sommeren
meget bet, og de store ris- og tobaks
marker gjør det usundt. Av indbyg
gerne er halvparten armeniere og halv
parten tyrkere. Paa sletten nedenfor
og omkring i fjeldene er der mange
landsbyer. Veiene er slette og broerne
over elvene særlig daarlige. Søster
Bodil pleier altid at ride, men bun red
aldrig over en bro uten at be Gud om
at bolde sin baand over bende.

I landsbyerne er der megen fattig
dom og elendigbet. Husene ligger i
trappetrin opover, bygget av ler og
med flate tak, bvorigjennem det regner
ind, og med en glugge i taket. I det
samme bus er baade dyr og mennesker,
kvæget paa den ene side, folkene paa
den anden.  Særlig storartet er det,
bvis der ogsaa findes endnu et rum,
et saakaldt mottagelsesværelse. De
lever meget paa brød og surkaal, men
spiser ogsaa frugt og grønsaker og er
meget gjæstfrie. Som tegn paa, hvor
velkomne gjesterne er, blir de bevertet
med særlig fet mat, som tilslut endnu
overhældes med fett, saa den blir om

trent uspiselig for andre end de ind
fødte. Bordet blir sat midt paa gulvet,
bordduken lægges under bordet, og
saa bærer det ivei med en træske eller
i det bøieste en gaffel.

Armenierne lever meget som aker
dyrkere eller byrder. De er stolte,
ærgjerrige, pengegridske, men intelli
gente, familiekjære, gjestfrie, uthol
dende og ærbødige mot forældrene.
Der kan være optil 70 medlemmer i
en familie og alle i ett bus, men alle
retter sig efter de celdre, og derved
undgaaes splid og ufred. Mændene
spiser alene og forlanger ubetinget
lydigbet. Kvinderne er uvidende, kan
ikke læse, og bortgiftes av forældrene.
Den armeniske morgenhilsen er: „Godt
lys u , og naar de møtes paa gaten, er
tiltalen: „Gud er god!“

Armenierne tilhører den gregorianske
kirke, som er fuld av ceremonier, men
med litet virkelig kristenliv. De er
som „faar uten hyrde“ og vokser op
i stor uvidenbet, næsten som hedninge
barn. Men usigelig har de lidt for sin
tros skyld. Under den sidste forføl
gelse blev de reddet som ved et under
— de kom sammen og bad til Gud
om beskyttelse — siden fik de børe,
at gouvernøren hadde boldt hemmelig
det telegram, som paabød blodsutgy
delse ogsaa der. Og siden bar de følt
sig trygge, fordi de visste, at Gud
boldt sin sterke baand over dem.

Det tyske „Hulfsbund“ arbeider der
ute; ialt findes der 40 tyske og skandi
naviske arbeidere. Missionær v. Dobbler
og frue leder barnebjemmet i Mush,
men de syke barn faar pleie bos søster
Bodil. Der er idetbeletaget saa megen
sygdom derute; man regner 1/± av
befolkningen som frisk, 3A som syke.
Og der er ensombet, nød og aandelig
mørke, men ogsaa, de berligste eria
ringer om Guds kjærligbet og bøn
børelse.

Efter foredraget blev der forevist
lysbilleder fra Armenien.

Ogsaa denne aften fortalte søster
Olivia tilsidst litt tra sit arbeide blandt
lapperne i Tysfjorden og la os paa
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hjerte vore brødre og søstre, som sitter
gjemte og glemte i avkrokene i vort
eget land. Ogsaa de trænger vor hjælp
og vore bønner!

Pastor Gundersen avsluttet møtet
med bøn.

Fra arbeidet i Tysfjorden.

Tungvindt og besværlig vil det ofte
falde med den sene og vanskelige post
forsindelse til Drag. Det har vi faat
erfare i disse maaneder, mens forhand
linger har paagaat me]lem leverandører,
søstrene og komitéen.

For en del ligger heri grunden til,
at det gik saa langt utpaa sommeren,
inden arbeidet kunde paabegyndes.
Imidlertid er vi nu saalangt, at grund
muren er færdig, materialer bestilt, og
inden bladet kommer vore venner
ihænde, er forhaapentlig opførelsen av
bygningen sat igang. Faar vi saa en
nogenlunde pen høst, er det meningen,
at arbeidet i løpet av et par maaneder
skal kunne bringes saa langt, at søstrene
skulde kunne flytte ind.

Derimot tør det bli for koldt til at
vi i vinter vil kunne ta imot nogen
patient. Det faar tiden og omstæn
digheterne avgjøre. — Om murer
arbeidet skrev søster Johanne isommer:
„Det gaar jevnt, raskt fremover og
alt gaar saa stille og pent for sig. w
Det samme haaper vi maa bli tilfældet
med det øvrige arbeide ogsaa. Yi
tror, at Herren har hjulpet os til at faa
med paalitelige, dygtige folk at gjøre.
Saa kan vi bare takke Gud for al hans
godhet mot os indtil idag. La os være
tro til at gjøre det!

Rike gaver sender han os fremdeles,
og det kommer vel med, for selvfølgelig
vil stationens driftsomkostninger stige
under de nye arbeidsvilkaar. Men gjer
ningen er Herrens, og han har vist,
han vedkjender sig den. Han vil ogsaa
føre den videre. —

Fra en tysk søster har vi faat løfte
paa 1000 Reichsmark, og en kvinde
forening i Bergen har igjen glædet os
med kr. 100.00, foruten at flere enkelt
vis har sendt os større og mindre
beløp. Hjertelig tak til hver især! —
Nu er forhaapentlig søster Olivia atter
vel hjemme efter sin ferietur og søster
Johanne paa tur sydover. Desværre
blev det iaar sent, før deres ferier
kunde begynde, og derfor knapt om
tid for søster Olivia, som reiste først.
Endel av vore venner fik anledning
til at se og hilse paa hende. Mange
flere hadde ønsket at faa besøk. Dette
har lært os, at vi for fremtiden maa
ordne os anderledes. Det er jo saa
rimelig og saa selvfølgelig, at flest
mulig av dem, der arbeider sammen
med os, faar anledning til at hore om
det arbeide, de virker og interesserer
sig for, saa det vil være os en glæde
at ordne søstrenes rute derefter, naar
vore kjære venner i god betids vil
melde til komitéen (adr. Pilestrædet
261 , Kr.a), at de ønsker besøk av en
av søstrene. Yi gaar ut fra, at de
kjære venner, som ber om besøk, seiv
sørger for og bekoster søstrenes ind
kvartering paa de forskjellige steder,
saa missionskassen kun behøver at
sørge for reiseutgifter. Ogsaa paa dette
punkt har Gud iaar hjulpet os herlig,
idet der paa doktorens ansøkning er
tilstaaet vore søstre — som sykepleier
sker — fri reise baade paa dampskib
og jernbane, saa utgifterne dertil iaar
kun blir en bagatel.

Fordi vor kvaralshilsen bare kommer
de 4 gange om aaret og paa grund
av de iaar gjorte erfaringer om den
langsomme postgang dernord, nævner
vi dette om søstrenes besøk allerede
nu og ber vore venner lægge sig det
paa hjerte og indrette sig derefter. Som
det nu ser ut for os, vilde det til næste
sommer maaske falde bedst, om søster
Olivia, der maa ta sin ferie sidst, kunde
ta kysten rundt og søster Johanne
heller besøke venner her østerpaa.

Saa anbefaler vi fremdeles os seiv,
vore søstre og hele den dyrebare gjer-
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ning til vore venners fortsatte trofaste
forbøn og sender hver især vor hjerte
lige hilsen.

K. M. A.’s lappe-komité.

*

Gaver til K. M. A.’s arbeide i Tysfjorden
for juli, august, september.

En ubenævnt kr. 50.00; frk. A. Haslund
kr. 8.00; frk. Nora Bjerke, Kjøbenbavn, kr.
10.00; frk. Mario Venseth, Kristiania, kr. 5.00;
frk. Bennestvedt Larsen kr. 10.00; frk. Kaja
Ziesler, Bergen, kr. 5 00; frk. A. Ellingsen,
Bergen, kr. 3 00; kvindeforening i Bergen ved
frk. Laura Larsen kr. 100.00; 1 dukke fra fru
Hagen; H. Ribe, Fevig. kr. 5.00; Lovise Lar
sen, Helland, kr. 5.00; kollekt ved et møte i
Grimstad kr. 16.16; en kvindeforening i Fjære
kr. 6.10; gave i Fjære kr. 0.50; Fevig kvinde
forening kr. 100.00; fru M. Ribe kr. 10 00; et
K. M. A.-medlem (til gamle Olinel kr. 10.00;
en søster (til Paal Kjeloini) kr. 10.00; «M.»,
Kristiania, kr. 5.00; frk. Mia Follum, Bergen,
kr. 16.50; frk. Agnes Sæther, Torp, kr. 5.00;
fru konsul Larsen, Trondhjem, kr. 5.00; «en
yngling» i Skien kr. 5.00.

(Indsendt.)

Bolette Gjors minde.

Kjære missionssøstre!
Med fru Bolette Gjør er en av vort

lands bedste kvinder gaat bort fra os
Hendes varme hjertelag og virksomme
aand var viet Herrens tjeneste her
hjemme i vort lands menigheter, hvor
hun virket som prestefrue; men ikke
bare herhjémme; ogsaa ut til missions
marken strakte kendes virksomhet sig,
idet hun utrættelig i mange aar har
staat som et bindeled mellem vore
kvindelige arbeid ere derute og kvinde
foreningerne herhjemme. Gud gi en
hver av os det syn paa missionens

hellige sak, som hun hadde, saa fik vi
nok, ogsaa hendes aldrig svigtende
arbeidslyst og virketrang.

Fru Gjør stod i inderlig venskaps
forhold til fru Borchgrevink paa Mada
gaskar og fik gjennem hende nøie
kjendskap til alt missionsarbeide. Da
kravene til de kvindelige missionærer
vokste, fandt fru Gjør det som en op
gcive for sig at gjøre, hvad hun kunde
for at skaffe unge kvinder med trang
til at vie sit liv til missionens tjeneste
den utdannelse, som kunde gjøre dom
skikket til dette store arbeide.

E.f.ter initiativ av hende blev saa
„Damekomitéen“ stiftet. Dens formaal
var at skaffe tilveie denne utdannelse.
Damekomitéen stillet sig til lioved
bestyrelsens tjeneste, saa at de unge
kvinder, som blev utdannet, blev ut
sendt av Det norske missionsselskab.
Komiteen har bare kunnet utdanne 2
ad gangen; i det sidste kun hvert andet
aar. Disse to elever har bod sarnmen,
hat fri undervisning, frit ophold. Fru
Gjør hadde selv timer med dem, og
som formand i damekomitéen har hun
været deres „mor“. Men fru Gjørs
fremiidsdrøm var, at denne damekomités
arbeide skulde bli en begyndelse til en
missionsskole for kvinder, saa unge norske
kvinder ikke skulde behøve at ty til
andre missioner eller andre lande for
at faa den til deres gjerning nødven
dige utdannelse.

Orn denne fru Gjørs fremtidsdrøm
mener jeg, vi missionskvinder nu bør
slutte os. La os reise et „fru Bolette
Gjørs minde“, ikke i marmor eller
anden kostbar sten paa hendes grav,
men et levende mindesmerke, som skal
bevaros. saalænge der er missionskvin
der i Norges land.
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Med andre ord:
Alle missionskvindeforeninger vælger

en fælles dag i november 4cle no
vember, hendes dødsdag, og bringer paa
den dag hver sit offer til denne „ bauta".
Lar vi dette offer gripe sterkt om
hjerterøtterne vore, saa vi kj ender det,
da vil visselig bidragene bli store og
en kvindelig missionsskole snart kunne
reises.

Det er mit ønske, at nogen vil
uttale sig om dette og sende det
til de blade, som har optat disse
linjer. Missionssøster.

*

Denne tanke gir vi vor fulde tilslut
ning. Et vakrere mmdesmerke kunde
vi vist ikke reise fru Bolette G-jør.
Men en saadan missionsskole for kvin
der maa ikke bare komme det norske
missionsselskab tilgode. Den maa bli
et fællesforetagende for alt norsk mis
sionsarbeide. Kvindelige missionærer
trænger den samme utdannelse, enten
de tilhører det ene eller det andet
missionsselskab, enten de gaar til den
ene eller anden missionsmark. De
trænger bibelkundskab, missionskund
skab, praktisk dygtighet og den for
nødne sprogkundskab. Alt dette maatte
en eventuel kvindelig missionsskole
kunne gi enhver ung norsk kvinde,
som vil bli missionær, enten hun skal
arbeide i Det norske missionsselskab,
Schreudermissionen, Santa! missionen,
Jodemissionen, Det norsk lutherske
Kinaforbund, Lapmissionen eller K.
M. A.

Den nu foreslaaede missionsskole for
kvinder bør fra første stund ta sigte
paa at komme alt norsk missionsarbeide
tilgode.

Fru Martha Dietrichs,
Bergen.

Kjære fru Dietrichs!
I Deres svar til fru Anker i „Kvar

talshilsen" nr. 3 kommer De med en
uttalelse, som jeg maa faa lov at be
rigtige.

De sier: „Da Missionsarbeidernes
Bing ved møtet i Trondhjem blev
negtet optagelse i N. K. K., og det
blev begrundet med, at „der ikke
kunde optages nogen förening, som
gjør propaganda for en bestemt reli
gion“, synes jeg, at der blev git et
saa klart bevis paa, at der hører vi
ikke hjemme. u

Denne uttalelse om, at N. K. N. ikke
skulde kunne opta nogen förening, som
gjør propaganda for en bestemt reli
gion, er siden paa det kraftigste gjen
drevet, ja har været gjenstand for en
international interpellation. Yed gene
ralförsamlingen i Genf i 1908 blev det
direkte spurgt, om det var mot verdens
foreningens love at opta missionsarbei
dere. Og det blev enstemmig benegtet.
Der er missionsarbeidere med omtrent
i alle lande, og der er intet i lovene,
som hindrer det. Missionsarbeidernes
Bång er ogsaa nu optat i N. K. N.

N. K. N.’s andet landsmøte nu i
sommer blev aapnet med gudstjeneste
i Stavanger domkirke. Og siden hver
dag under møtet var saa mange, som
den lille Munkekirke kunde rumme,
samlet til morgenandagt, ledet av for
skjellige av mötets deltagere.

Skal den Kristustanke, som verdens
raadet og alle ländes nationalraad har
som sit motto: Alt, hvad I vil , at andre
skal gjøre imot eder, det skal ogsaa I
gjøre mot dem, virkeiiggjøres, da maa
ogsaa dette arbeide først og fremst
bæres frem av levende kristne.

Med hjertelig hilsen
Henny Dons.

*
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Som repræsentanter for Missionsar
beidernes Ring møtte ved landsmøtet
i Tron dhjem i 1907 fru sognepr. Gjør
og frk. Henny Dons, ikke frk. Schjold
ager, som det av en feiltagelse stod i
forrige nr. Red.

Det guldkjede som bortloddedes til
indtægt for K. M. A’s arbeide i Tys
fjorden indbragte den vakre sum kr.
180.00.

Vinderen blev: no. 83, Ella Dircks,
Nye Stensbakke 4, Trondhjem.

K. M. A. haaber til jul at kunne faa
utgit nogen enkle julekort med bibel
tekst. Prisen blir som paa andre jme
kort. De faas ved henvendelse til
K. M. A’s kontor Pilestrædet 26 1 .

gang forenes i bøn for Guds ansigt,
og lære at bede saaledes at ogsaa vor
bøn blir et arbeide i Guds rike. For
arbeidet i Armenien trænger vi især
at be om en kvindelig læge, som
kunde følge med søster Bodil ut. La
os saa ogsaa forenes i bøn om at den
mægtige enhetstanke, som verdens
konferansen i Edinburgh gav uttryk for,
mere og mere maa virkeliggjøres. Det
er Jesu egen bøn, som vi derigjennem
gjør til vor. „Dersom I blir i mig og
mine ord bliver i eder, da bed om,
hvad I vil, og det skal vederfares
eder“. Joh. 15, 7.

K. M. A. i Kristiania har i oktober
følgende møter i Pilestrædet 26 1 .
3dje: møte for sykepleiersker 5—7.
5te: maanedsmøte kl. 8, andagt og

Atlas over norske missioner, av
O. F. Olden.

Endelig har vi faat et atlas over
alle norske missioner. Samtidig inde
holder kartet fortegnelse over missions
stationer og missionsarbeidere, Vi vil
anbefale dette utmerkede atlas til alle
missionsvenner. Og vi vil si adjunkt
Olden tak for dette utmerkede hjælpe
middel han har skaffet os. Prisen er
kr. 1.50, i hovedkommission hos Luther
stiftelsens bokhandel, Kristiania.

K. M. A’s aarlige bønnedag, fælles
for K. M. A. i de nordiske lande og
Tyskland er Iste søndag i advent.

Desværre er dette sidste nr. av Kvar
talshilsen i aar, og vi har endnu ikke
formet noget forslag til emner for bøn.
Men vi vil dog minde alle venner om
dagen. Maatte vi alle ogsaa denne

fællesbøn, bibeltime kl. 8.
17de: møte for sykepleiersker kl. 5—7.
18de: bibeltime kl. 8.
19de: bønnemøte kl. 6 for medlemmer.
25de: bibeltime kl. 8.
31te: møte for sykepleiersker kl. 5 7.
Alle kvinder velkomne til bibeltimerne.

K. M. A’s smaaskrifter minder vi
om. Vi har, som alle K. M. A’s
medlemmer vet, noksaa mange smaa
skrifter, som vi forfærdelig gjerne vil
ha utbredt. Vi er taknemmelig for
alle som vil hjælpe os. Henvendelse
Pilestrædet 26, Kristiania.

Redaktør: Frk. Henny Dons, Oslo hospital.
Ekspedition: Pilestrædet 26 1, Kristiania.

Utgit av KvindeligeMissions Arbeidere(K.M.A.)

Eksprestrykkeriet, Kristiania 1910.
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