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(gortfot fra ©. 116.)

£an lob benne amerifanffe ©ibe af 3oroen ^99 e ftjuft i mange 2(ar=

fjunbreber. ®en bar ufenbt af ben øbrige SBerben, men titfibft btet» ben

obbaget. ®en tjar attib t)æret fjer, fiben ben biet) ffabt og bannet, filtet

er meget længe fiben, men ben bar tabt for ben øbrige SSerben. 9ften i

bet rette £ib§rum infbirerebe @ub SØiænb til at finbe ben, og til at

lomme og bebo ben; og f)an tjar ftrjret ben§ Sofcettelfe, Drganifation

og legering, og tjar orbnet bet faalebe§, at ber fhttbe bære grilieb paa

benne @ibe af forben. £>an tjar grunblagt en ftor kation t)er — en

kation af ©ttyrfe, SSelftanb og SBiSbom. S benne -Kation^ 9ftibte arran*

gerebe £erren ©runblæggeffen af fin ®irfe, og tjer uoffer ben og trioeå.

S)en boffer forl)otb§bi§, font ben§ SKeblemmer obft)Ibe bere§ pligter og

banbre trofafte oberfor |>erren. £>an btf tage SBare paa o§, faafremt bi

gøre, rjbab Sftet er. S)et er enfyber ©tbfte* ®age§ £>ellig§ SRettigljeb at

!enbe ©anbfyeben og bibe, fjbab ©ub forbrer af tjam eller tjenbe, bet

boere fig i forretning, Sitteratur, ®unft, Sftnfif, politi! eller fybab fom

£>etft anbet. Sab £>errené Slanb tilfenbegtbe o3, tjbab ber er ret i btéfe

Sing. Saber o§ ftaa i en faaban gorbinbelfe meb herren, at bi funne

bibe, netob t)bab bi ffuHe gøre i alle £ing. @ig §erren, Ijbab bi ønffe

at ubføre i bore timelige £ing, og faa fjanå ^nfbiration be»angaaenbe.

§an fenber entjber af oS, og beeb bore gølelfer og ©uagtjeber; tjan
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forftaar og gobt, og fenber bor £rang, bor Oprigtigfjeb og bor Zxo.

Serfom iffe et £>aar af bore føobeber fan falbe til forben, uben fjan

fenber bet, fjbor let er bet ba iffe for fjam at fenbe bor -ftatur, bor

Silftanb, bore ©bagtjeber og ftærfe ©iber. Serfom bi fyave 3nteUigen§,

gatteebne efler SSiébom, ba beeb fjan bet. £>an fenber nøjagtig bor

Stilling; berfor laber o§ bære frimobige for f)am. Saber og bære for«

trolige meb Ijam i Sale og i SSanbel, og obføre o§ fom om fjan bar

beb bor ©ibe, ttji tjan er o§ nær. Sftine 93røbre og ©øftre, S funne

iffe tale, tænfe, fjanbfe eller attraa, iffe fjabe en enefte Xanfe, Ijberfen

af gobt eller onbt, uben bet er herren aabenbart. £an fenber bet alt«

famtnen. Serfor er bet bor $tigt at bænne o§ til at tænfe gobt Sag

for ®ag, faa bet bil bære let for o§ at gøre, fybab ber er ret, til enfjber

£ib, faa at bi, naar bi oin Siftenen ffuUe lægge o§ til føbite, funne

fomme frem for bor fjimmelffe gaber bibenbe, at bi fjabe lebet i Ober«

engftemmeffe meb Ijang SBitlie ben Sag; at bi iffe fjabe gjort noget, fom

iffe bar ret, men at bi fjabe lebet æbruelige, oprigtige og fambittigfjebg*

fulbe, og funne fige: gaber, jeg fjar fjofbt bine S3ub i Sag, beljag at

t)ørc min S3øn; jeg fjar ©bgbom i familien; jeg f)ar gejl at oberbinbe;

jeg befjøber Djætb; jeg fjar Sorger og $efomringer; mit fjærte er

nebbøjet; gib mig Srøft; gib mig ©læbe og £mfbalelfe! § bigfe brø*

benbe £iber, ba. SSanffettgtjeber og Sftørfe og Ufreb true og, gaber, lab

og fenbe, at bi tilfrebéftiUenbe obfrjlbe bore pligter! at bi fjabe tjent

big til 93etjag, og agteg bærbige til bine $etfignetfer, og at bu bil

brage Dmforg for og!

@n faaban Silftanb burbe bi bære i, mine S3røbre og ©øftre, fom

^efu trifli Sifcibte og efterfølgere. (Sfterfom bi fjabe gjort ^JSagt meb

§erren og ertjolbt fjang 9laabe, Sklfignelfer og ©albelje, og gornemmet«

fen af fjang Slanb, ba burbe bi bbrfe ben 2lanb, inbtil bi funne bbæle

i beng Srjg °9 Snfbiration ben fjele ubflagne Sag, og labe og lebe af

ben i llbførelfen af bore pligter; i at gøre Omforg for bore gamilier;

i bore gorretninggaffærer; i alt anbet ber lobtigen forbrer nogen Set

af bor Obmærffomljeb. £erren bil fitjre fit golfg ©fæbne fom et §ele.

$an bil lebe ^ræfibent ^ofe^t) g. ©mitt), og bil iffe labe fjam fare

bilb. 3eg er iffe forpligtet til at tage SSare paa ^ræfibent ©mitt), eller

tale fjant til Sftette af grtjgt for at fjan ffulbe fare bilb. Set fjører

£>erren til at bagfe. £>an fjor felb ben ©erning i §ænbe. £mn bar fin

tjener unber Sefjanbting, og ftbrer og raaber fjam; t)an leber fjam ticb

fin Slanb og bil altib gøre bet. ^ funne iffe gøre bebre enb at obfjolbe

bem, fom £>erren obfjotber og tjor ubbalgt. $an bar lebet og; fjan fjar

bragt og frem; fjan fjar orbineret og infbireret og; og fjan fjar iffe

infbireret og mere, enb fjan fjar infbireret eber. (Sttjbert af ®irfen§

Sfteblemmer er berettiget til §erren§ ^nfbiration.

9^aar en ©jæl er bragt til Sunbffab om ©anbtjeben, og fjar fluttet
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en $agt ineb herren t>eb 2)aaben, ba er ben ©jæt lige faa btjrebar i

£>erren§ 21afnn, font en profet, Wboftet, ^ræfibent eder nogen anben
sXRanb eller Ebinbe, tfji ben er et af ©ub£ 93ørn. £bor bi bog elffe

»ore fmaa 93ørn! ^ bløbfjjærtige Stftøbre, 3 bløbfjjærtige gæbre — for

jeg fjar lært, at gæbre ogfaa ere btøbfjiærtige. -iftebe i $robo, fjbor jeg

bar for et $ar Uger ftben, fanbt jeg, at 23tøbf)iærtigf)eb iffe ubeluffenbe

tilfjører SCRøbrene. SDer er ogfaa en bføbfjjærtig gaber i ©alt Siafe Kitt),

og fjan er fjefler iffe alene, ingen Unbtagetfe tit heglen. Sieg tror, at

gæbre i 5ltminbetigfjeb ere bløbfjjærtige faabel font Sftøbrene. (Stffe bi

t»ore SBørn? gøle Di o§ iffe ftotte af bore 93ørn§ Ubbtfling og grent*

gang? ©læbe ni o§ iffe, naar ni fe bent gøre fjbab 9tet er? 93ebrøbe«r

ni iffe, naar di fe bent gøre bet, font iffe er ret eller gobt? 9?aar be

ere ligegrjlbige og fløbe, og iffe brtjbe fig om @ub og fjan§ 58iUie? O,

fjbor bebrøbeligt og ffræffetigt er bet iffe, naar be iffe fjolbe £)erren§

grrjgt for Øje! Sfji ni toere, at £>erren§ grrjgt er s-8egrjnbetfen til 23i§--

bom. 9^aar en Sflanb frrjgter for at fortørne fin ©faber, nit fjan beflitte

fig paa at gøre netop, fjbab @ub ønffer, fjan ffulbe gøre. §an nil føge

herren; og enfjber, font nteb et rent fjærte og et angerfutbt ©inb føgcr

efter fjant, nit finbe fjant. £>erren nil fontnie nær til fjant, og nil trjtte

til fjant, lebe fjant, ag aabne SSejen for fjant til at finbe ©anbfjeben,

og til at gennemgaa benne 23erben§ ©enborbigfjeber. £erren fjar fine

s-8ørn i fin Varetægt: fjan baéfer bent, bringer bent fammen, og ubbeler

fine SSelftgnelfer til bent paa enfjber ©ibe. 5)e fjane bere§ ^røbelfer,

90?obgang eg ©enborbigfjeber; men herren bil altib bære bent nær og

tage bare paa bent; tfji f)an elffer bent. £)ette 23ærf maa ruHe§ fremab,

og herren bil rufle bet frem beb fit golf — bore gorælbre, S3røbre

og ©øftre, og bore (Sfterfoinmere. £>an bil bebblibe nteb at famle fit

golf fra fjele SSerben, og fjan£ SSærf bit boffe og fbrebe§, til bet ffal

fijtbe forben, £>erren fjar for fibfte ©ang fat ftt $8ærf i ©ang, og nil

baafe at bet bliber futbført; og fjan bil gøre bet paa en naturlig

Wlaabe. ©ctS SBælft og Ubbifling bil ffe paa loblig SRaabe, og bi bille

erfare bette efterfjaanben, fom bet ffriber fremab. Ss8i fenbe bette $ærf,

og ligetebeé golfet, tfji bi fjabe bæret forbunbet bermeb lige fra 55egtjn«

belfen. §erren fjolber fin £manb ober fit golf i alt, fjbab ber er ret--

færbigt; iffe at fjan bil frelfe o§ i børe ©rjnber; iffe at fjan bil ftaa

o§ bi i ©tjnb eller tiHabe o§ at ftjnbe, men fjan bil, at bi ffufle om*

nenbe o§ berfra og blibe bebre. ®ette er fjbab |>erren forbrer af ftt

golf i ®ag. £an er tilfrebé nteb fin Xjener So^brj g. ©mitf) og meb

tjan§ Sftaabgibere, meb be toln Slboftter, meb be ft)b ^ræfibenter ober

£>albfjerb§, og nteb ben præftberenbe ^atrtart, og nteb enfjber @mbeb§=

manb af ^Sræftebømmet, fom trofaft btrfer i SBerben og opftjlber fine

pligter.

©om bi fjørte $ræftbent ©mitfj omtale i gormibbag, er bet fjerligt
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at tænfe fig, at Dore unge ffllamb gaa ub i SSerben og forfpnbe (Sdangeliet,

font be gøre. £>erren ftaar bem bi og fntber bent meb fin Slanb, fan at

bet er et forbaDfenbe Slrbejbe be ubføre. ^eg Dar meb bent for nogle

Slår fiben. ^eg Ijar tilbragt flere Slår i 9Jci§fionéarbejbet, ube faaDet

fom bjemme, og f)ar arbejbet meget i gorening meb 2(£tbfterne. $eg

oeeb iffe, om jeg tilfulbe fjar gjort min $tigt, men jeg befltttebe mig

paa at Dejtebe eber§ unge 9Jlcenb, font Dåre meb mig i Xufinbbi§ i ben

eDropæiffe 9Ki§fion. %tQ formanebe entjDer af bem og fammen meb bem

befluttebe, at Di, naar di igen fom fjjem, Ditbe tjene |>erren og rjolbe

t)an§> S3ub; Di Dilbe opljotbe Sirfen 8 Sldtoriteter, og Danbre i £rofaftt)eb

•for £erren. 9Si fjøre nu, at nogle af btéfe 93røbre, naar be ere fomne

rjjem igen, forglemme, f)Dab be Dåre i 9J?i§fionen. ®e glemme, at be

Dåre £>erren§ tjenere og SRepræfentanter i SBerben, og nogte af bem

Denbe tilbage til ©aarligrjeb, og ere iffe faa fjengiDne og tro til ^erren,

font be burbe Dære. røaaffe be fommetiber ere forfømte, og maaffe iffe

titftræffelig unberDifte og formanebe ube i 9Jci§fion§fetten, !yeg tjaaber

bog be ere. 2)e burbe grunbig unberDife§ ber; ja be burbe belæres før

be gaa ub. gæbre, 53iffopper, |)øjpræfter og £>alDfjerb§ burbe unberDife

bent fjerbjemme; iffe en enefte af bent burbe forfømmeS. £>e ffutbe rjaDe

Dor Stnerfenbetfe, bliDe opmuntrebe, fti)rfebe, tilffrjnbebe, fjolbt i Sømme,

og formanes om bere§ gejttrin, b,Dor bette er nøbDenbigt; Di burbe inb=

prente ©annelfe og gobe ©æber i bem, og paa entjDer SØfaabe forberebe

bem paa at gaa ub i SSerben ftærfe af Gårafter og meb en faft $8eftut»

ning at Ditte gøre, bjDab ber er ret; at Ditte trofaft reprcefentere ©ubé

golf og Dor grelfer§, !3efu§ ®riftt Sirfe. SSi reprcefentere Dor grelfer

beri, at Di gaa ub iftæbt meb TOrmbigtjeb fra rjam og meb gutbmagt

tit at prcebife og forDalte i fjanå SføDn; forfrmbe ©Dangeliet til Dore

SJcebmenneffer, og fatbe bem tit DntDenbelfe og gorbebring; tære bem

58ejen til gretfe og ©afigfjeb, faa at ©ubå Slanb maa bo i bem, og be

maa famleå meb be Retlige og opbygge Bton, °9 bettage i at ubføre

§erren§ £>enfigter paa forben.

Snbfamlinggftebet ftme§ for nærDærenbe at Dære fjer, men £>erren§

SScerf Dit uben XDiDt fprebe fig, inbtit bet Dit fntbe S 017 '5611
/ f°m SSanbet

bæffer £>aDet§ S3unb. §erren§ ^enfigt er, at rjam§ S3ørn ffutte freffeS,

og Di Dirfe meb bette ffiaal for Øje. SSort Slrbejbe ffutbe iffe alene

Dære for at beDare Dore unge Sftænb, naar be fomme fjjem, men ogfaa

for at beDare bem, font ere inbfamtebe. SSort (Sféempel oDerfor bem

burbe Dære gobt, faa at be, naar be fomme fjer fra be forffettige Sanbe,

Ditbe finbe $ion f)er, fom be forDente. ®e Dente iffe at finbe o§ efter=

føtge SSerben§ ©a artig fyeber og Segærtigfjeber, tfn' be Dibe, at Di ere

fomne ub af SSerben og tjaDe ffilt o§ fra SSerben, fom Di burbe gøre.

SSi ffutbe Dære et anbertebe§ golf fjer i ©alt Cafe (£itrj og i alle anbre

©tæber, i ettrjber S£)el af benne ©tat og af anbre ©tater, t)Oor oort
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golf fjabe bofnt fig. $i burbe tf fe bruge faabanne Sing, font £erren

tjar forbubt. $i flulbe iffe bære baailige og ugubelige. %na,en bianbt

be Retlige burbe bantjeflige ©abbaten paa nogen jom fjelft 9Kaabe, eller

nære en ©pifler. $i beljøbe iffe nt bære ©pillere; bet betaler fig iffe;

bet er iffe en gob forretning; bet er forbærbenbe, begraberenbe og ncb«

bærbigenbe. SBrugen af ©piritu§, af %i)e, ®affe og Sobaf er forbubt af

$erren. §an jiger, at btéfe Xing iffe ere til ©abn jor golf; at be

bejuble og ffabe Segeinet. Stigen Søgner burbe finbe§ bianbt be Redige;

ettbjber burbe følge ©anbfjebeu. @nt)ber burbe gøre Sftet mob fin
sJ£æfte, og

albrig gøre fjant Uret, fjbabenten t)an er en @ibfte*$)age§ Jpellig eller

iffe. §lnbre funne unbertiben ffabe oé, men bi burbe iffe gengcelbe bem

meb Dnbt, men betale Onbt meb ©obt.

®téfe ere nogle af be @ibfte»®nge§ §eflige§ gølelfer. Uben for megen

©entagetje af Orb, ber bilbe forlænge mine ^Bemærkninger, ønjfer jeg

at fige til eber, at jeg beeb, at bette digets ©bangelittm er fjer bianbt

®ub§ 93ørn for fibfte ©ang, og at bet iffe mere ffal tage§ bort. golfet

bil altib fjabe injpirerebe SJcænb iblanbt bem; ber bil »ære profeter og

Slpoftler; ber bil uære SRænb font fyofbe bet Redige s}3ræftebømme, meb

URrjnbigrjeb til at rjanble i £>erren§ 9labn paa 3°roen / nu °S forebig.

Sette $ærf bil fprebeé ub, og blibe mere anfet og agtet i SSerben, enb

bet er i £)ag. ®et fan møbe SRobgang, onbe fagter og SnbfTrjbelfer

funne ftille fig imob bet ligefom fjibtit; men bet3 enbelige ©ejer er lige

faa fiffer, font bor egen Silbærelfe er. ©et fan umulig bære anberlebe§,

tfji bet er |>erren§ SSærf og iffe Sofebfj ©mitfjS eller noget anbet

9JJenneffe§. ©ub tjar befluttet at fulbburbe bet, og fjan Ijar iffe taget

Sejl. føan fenber S3erben§ golf, og fenber be brjrbare ©jæle, ber er paa

forben i benne £ib, og bem font fomnte iblanbt o§. ©bangeliet bil

blibe forftmbt, 9tøigion§frirjeb ftiftet, og alting berebet for Srifti ®irfeé

greiugang. SSi befjøoe iffe at ængfteé ober $irfen, og bel)øbe iffe at

labe fflobet ftjnfe eller opgibe £>aabet paa ©runb af be ©frjer, ber unbertiben

funne fe§ at famle fig, og font frentbeleg bille famle fig, til ©ub§ SSærf

er futbbbrbet og tjar fejret. £>erren bil forløje jit golf, og opreije o§

fenner bianbt alle kationer. £>an bil raabe ober Sftenneffeneé fjærter,

font fyan ogfaa raaber ober o§ for bor grelfe, om bi bille lt)tte til tjané

Sftaab og labe Ijant bjfælpe oé. 3 mobfat galb bille bi gaa til gorbær*

betje ligefont alle anbre, ber øbe Ugubeligfyeb; og bi bille bære uuber

©atanS ^perrebømme, naar bi fortabe benne SSerben, niebntinbre bi tjene

©ub af bort gauffe fjærte, meben§ bi ere t)er i Sibet. Om bi gøre

bette, er bor grelfe og ebige ©atigfyeb fiffer. Slette er mig en ftor Srøft,

og burbe bære for entjber @ibfte = ®ageå Retlig, ^eq beber ©ub om at

belfigne eber, mine ©øbffenbe, og at rjan§ Slanb maa blibe o£ rigetigen

tilbelt ntebené konferencen barer, i ^eftt ®rifti !ftabn, iJlmett.
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jforaarøftonference i <Har#uø.

konferencen fyolbteé i be ©ibfte ®age§ føeUigeå Sofale, Sorupågabe

12 og tog fin Segnnbetfe Sørbag Siften ben 6. april Kl. 8. SRøbet

aabnebe§ meb Sang og Søn. Silftebe af Qiom 2(£lbfter oar 3Riéfionen§

^ræfibent, S. Wi. ©tjriftenfen og $ræfibent 91. ty. Rietfen af 2larf)U§

konference, famt 19 i konferencen oirfenbe SKfttéfionærer og 3 beføgenbe

2(Slbfter fra Aalborg konference.

s,J3ræfibent 21. ty. Rietfen bøh be gorfamlebe SSelfontmen. ©renéfor*

ftanberne afgao Rapporter fom følger: (Jebjerg, (£t)r. S. ©regerfen;

SSejIe, 21. ty. Sacobfen; Qbenfe, (£. 3R. Rietfen; Ranberé, S. (S. Senfen;

2(art)U§, £t)omaå Rielfen; Rapporterne oifte, at ©renene oare i gob

Silftanb og llbfigterne for gremtiben meget looenbe. 9lf ben famtebe

Rapport gioen af $ræfibent 21. ty. Rielfen fremgif, at ber i konferencen

er 20 SWiéfionærer; ber oar i be fibfte fefé SRaaneber omfat 34,843

©frifter, 3,509 Søger, 25,582 gremmebeé £mfe beføgte, 5,574 edan-

getiffe Samtaler, og 664 9ftøber aftjolbt; 34 SøBtc, 3 Drbinerebe, 19

Sørn oelfignebe, 2 ubeluffebe, 17 emigrerebe. 2@tbfte R. ty. Rielfen

omtalte fit Seføg f)o§ 2lnberfen (griftrup), fom ntifig bar anfommen

fra Utal). fmn beoifte, at alt bet, fom er ffreoet om o§ i 2loiferne, er

Ufanbtjeb. $ræfibent x$. 9ft. ©fjriftenfen omtalte ben Sftobftanb, oi fom

et golf møber tjer i Serben, men fom bog er oé mere til ©aOn enb

til ©fabe, ibet mange beføge oore 9ftøber, og naar be lære o§ at fenbe,

blibe be Oore SSenner.

©ønbag gornubbag Kl. 10 affyolbteå ©ønbaggffotenå Konference.

Rapporter bleo aflagte fra 2lari)U§, Ranberé, Obenfe, Sejle, gilftoo og

©gbjerg. ®en famlebe Rapport oifte, at ber er 179 Søm inbffrebne i

©folen, 42 gunftionærer, gennemfnitlig Seføg af 126, ©ønbag ©fole«

møber atøolbt 127. Rauberé ©ønbagéffole unber Sr. 21. 21. @ct)ebto'§

Sebelfe gad en $ræfentation af 2 Ktaåfer. 2larf)u§ ©ønbagéffole unber

Sebelfe af Sr. ty. ©. Sljriftianfen ubførte et ubmærfet program, t)tjori

8 KlaSfer beltog. ^ræfibent 3. TI. (Sfjriftenfen ubtalte fin Sitfrebsljeb

meb ©ønbaggffolené 2lrbejbe og opmuntrebe Særerne og Sørnene til at

oebblioe at arbejbe for ©ønbagéffolené ©ag.

©ønbag (Sftermibbag Kl. 2 fortfottc« Konferencen. 2(£lbfte $ené

Senfen omfjanblebe (£oangetiet§ førfie principper; beoifte at ben friftne

Serben er afoegen fra ^efu og t)an§ 21poftle§ Særbom og lærer 9#en<

nefferé Sub og Særbomme. 2@lbfte R. ty. Rielfen omtalte (Soangelieté

førfte princip, %xo, og Oifte at %vo uben ©erning iffe fan frelfe o§; fmn

omtalte ogfaa ©engioelfen af Qefu Krifti (Soangelium. ^ræfibent S- 2H-

©tjriftenfen omtalte ©ubé golfé gorfølgelfe.

©ønbag 2lften Kl. 7 aftjolbteé atter SRøbe. (Sfter ©ang og Søn

fremftob 2@Ibfte ©arl Wl. Rielfen. £an tog for fin Sefft %ob,. 17: 3.
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„$)ette er bet enige Sid, at be fenbe biq, ben enefte fanbe ©ub, og ben,

bu ubfenbte, S^fum Sriftum." .£mn omtalte ©ubé $erfontigf)eb og ftrel«

fené $lan, font ben dar forftonbt af S^fné ®riftu§ og fmn§ Sldoftter, og

fom ben i ®ag blider forfdnbt af be @ibfte«®age§ Retlige. SÆlbfte ©fyarles

Senfen omtalte Sefu Sfttéfion, Ijané Sid, Sibelfe og Søb, Odrettetfen af

t)an§ ®irfe og be Særbomme, fyan og tjané Sldoftte lærte; f)an omtalte

enbdibere ®aaben3 £)enfigt og Sftaabe. $ræf. 3- 8R« Sfjriftenfen omtatte

Sefn ©fyrifti Slabenbarelfe, famt $ræftebømmet§ ©engidelfe til So*'ben i

be fibfte ®age.

Sftanbag og Sirébag gormibbag ®1. 10 aftjolbteå et $ræftebømme'

møbe, f)dor Sfåtbfterne afgad Rapporter af bereé 9Xrbejbe, og fjtior %n<

ftruffer bted gidet 2(SIbfterne af $ræf. g. 3R. ©fjriftenfen.

gtfanbag Siften ffl. 8 aft)olbte§ et STCøbe for be Retlige, fjdor 9^ab»

deren biet) ubbelt og ben§ |>enfigt forflaret. ®irfen§ autoriteter biet)

foreflaaet og odfjolbt. 9)?i§ftonærerne beffiffebe§ til at dirfe, fom følger:

(®et førfte -iftadn ftaar fom gorftanber). @om ®onf. $ræf. (£f)arleé

Senfen; fom Sonf. ©efretær STCielé g. SRielfcn; S 8tøs|uå ©ren, (Sari

Wl. -ftielfen, £t)oma§ -ftielfen, grancté Senfen og !ft. S- 9?ielfen; SRanberé,

Støbers $. Sacobfen, Sene 8. Slnberfen, SWorten ©. Senfen; Dbenfe,

£drum Sarfen, granflin S. -Kilfon, £)drum £anfen; $ejle, Soui§ (£.

Senfen, £. $. Olfen, SRaåmuS SRaSmuéfen, 3ofeplj £anfen; (Jebjerg,

(£f)r. S. ©regerfen, $• 2K- granbfen, Sllfreb (S. SRielfen. derefter dar

Siben odertabt 9tti§fionærerne at bære bere§ SSibneébtjrb. $ræf. S- 9#-

©tjriftenfen odmuntrebe 2Utbfterne og ©øffende til fortfat -iftibfærljeb.

Svøbet fluttebeé meb ©ang og Søn.

Unge SftænbS og unge ®dinber§ UbbannetfeS foreninger afljotbt

bereé aarlige konference Sftøbe Sirébag Siften Ui. 8.

Rapporter bien aflagt fra SlarfutS, 9ftanber§, (SébjergS og DbenfeS

foreninger.

OnSbag Siften tjolbteé en behagelig ©ammenfomft af be §ellige og

bereé SSenner. @t gobt program bled ubført beftaaenbe af @ang og

9}£ufifnumre, Oplægning ofd. og alle bled ferderet ©fyocolabe og ®ager.

<5o&e (Jtaafc. £>dté bu t)ar en anfdarSfulb ^31ab§ i ®irfen, og bu

finber et Onbe, ber fommer unber bit Omraabe at befyanble, ba gør

bet unber ben rette Sn^P l)^e^e
^ Paa lodlig 9Kaabe, og ifølge ©ub§

aabenbarebe 9?aab. ®aa bare i!fe omfang og omtal bet, tb,i en faaban

gremgangémaabe baabe gør Onbt og fommer fra ben Onbe.

©ub§ 21anb og berufenbe Sriffe fan iffe bdæle faminen i Thnm-
ffet. ®en fan iffe bo i urene Sabernafler.
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©e ^)tbfie?©age« Jjefftgee Organ for ^ftanotnavten

(Brunofagt 1851 • (il&gaat oen 1. og 15. t Øper (Wlaaneo

©neoag b«n t. QfHaj 1907

QBefaf eoerø <B«fo!

Snftruféer fra $ræfit>ent (£. 933.
s£eitroic.

®a s$ræftbent $enrofe'3 ^nftruféer finbeé at pa§fe lige faa gobt

paa ben ffanbinabiffe 9fti§fion fom paa ben brtttiffe, gengibe bi nebenfor

i Oberfættelfe fjan§ SRaab i SCRiflennial @tar af 14. februar:

„Sif be financielle Rapporter, bi tjabe faaet fra be forffetlige ®on=

ferencer, fe Di, at mange af S($fbfterne, font birfe i 3fli§fionen, fyabe

paaført fig @ælb, fom be iffe fnneé at gøre fig Umage for at betale.

£)iéfe SBeløb fantlebe ubgøre en meget betnbetig $engefum, og gere

|>obebfontoret faabel fom konferencerne, font fftytbe btéfe 23etøb, megen

Uleiligb.eb og iBrrjberi. ®er fan mulig nære Omftænbigtjeber, ber meb

Sjette gør ®rab paa Oberbærenfjeb i Stibfcwfrttirgea af tifgoberjabenbe

^enge, men Di albortigen paaffnnbe SBrøbrene, paa rjbem Stnfbarligljeben

fjDiler, at paafe, at btéfe 23eføb ftarereå faa fnart fom muligt. *$aa

©runb af, at mange af 2JJi§fis)nærerne birfe og bo langt fra £>obeb»

fontoret, og betalingen for 33øger og ©frifter tilfenbt bent iffe fan ffe

meb bet famme, bilbe bet nære umuligt at foreffribe fom en abfolut

Steget, at betalingen maatte ffe ftrafé; men om bet bleb gjort til Snegel,

at betale alt fyber 9J?aaneb§bag, og 2@lbfterne bilbe efterfomme ben,

bilbe ^anffeligrjeben, bi nu befbæreå meb, oberfommeé.

£obebfontoret er iffe faalebe§ ftidet, at bet fan bære benne 23nrbe

længe, og bi tjaabe, at få'onferencepræfibenterne bille unberrette alle, fom

føbe 23øger og ©frifter, om, at be maa betale§ beb bjber 9J?aaneb§ Ub>

gang, eller paa anben efter Dberenåfomft beftemt, og for døberen be»

fbem Xib; bernæft ffulbe tjan iagttage, at bet btiber ubført ifølge fRet

og 23i§bom§ gorbringer. ®ette burbe iffe længer ubfætte§, men ffænfe§

$ebfommenbe§ Opmærffomfjeb ftrafé.

Sftaar bore 33røbre engang fomme ub af faaban ©ætb, bille be finbe

bet mere forbelagtigt at betale fontant, affurat fom be bilbe, naar be

gjorbe bere§ lynbføb i en eller anben |>anbet§butif. ^aar 9fti§fionærer

faa ^3enge bjemmefra, ffulbe be anfe bet fom bereå førfte s4Sligt at be=

tale bere§ ©ælb, iffe alene f)bab be ffblbe for £rt)ffager, men for fjbab

fom fjelft anbet be tjabe faaet paa $rebit, Sftab, flæber, 2ogi o. f. b.

@nf)ber burbe betale, rjbab tjan meb Sjette er fftjlbig. ®et er baahe en

moralff og religiøé $ligt. 31t bære i ®ælb, er at bære bunben; entjber,

fom er ærlig, aufer bet faalebeé. £>et er et S3rub paa ben „gtjfbne

Sfteget", naar en ©ælb tiHabeg at ftaa uænbfet af ben ©frjlbige. 83i
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fjaUe iffe niere 9icttigl)eb til at bruge anbreé ^enge uben bereé ©il«

labelfe, enb oi bjaDc til at tage, l)Dab ber iffe titrjører oé og gøre S3rug

beraf. Uæriigfjeb af entper ©lag§ er i 9-ftobftrib nteb (Soangelieté 2(anb,

og hen font gør fig tifgobe bermeb, er i!fe en janb ©ibfte=©ageé Retlig.

„Sliber ingen noget ffnlbige," forntanebe en af Slpoftlene i forbumå

©age, og Di gentage IjanS £)rb font paéfenbe for Dore fenner.

SSi bjaDe rjørt om nogle af SirfenS SWeblemmer, font forlabe bereé

boliger for at emigrere, eller Denbe tilbage til bereé £>iem i SSeften,

og font tjaDe forfømt at betale, fjbab be Dåre anbre ffnlbige i btéfe

Sanbe. ©ctte er taftnærbigt i rjøjefte ©vab. ©et er et 53rub paa Sod

og 9Ret, og en ©faut og ©fænbfel paa bereé Gårafter; tillige bringer

bet SBanære paa Sixten, fom be titfjøre.

©et er jo iffe SRet at lægge @ft)lb paa nogen ®irfe eller Qrgani«

fatton for flet Dpførfet af nogen af ben§ ftftebfemmer; men Sllmuen

bømmer if fe altib ret i faabanne ©ager, og goifetS Stemning fttHer fig,

lige faa gerne imob Sirfen eller anbet ©antfunb, be b,øre til, fom til

Ooertræberen felD. ©ette er ufornuftigt men bog ganffe alminbeligt.

^efu Srifti ftirfe af ©ibfte--©age§ Retlige bjotber iffe nteb, eller unb*

ffrjtber ben, font forfømmer at betale fin ©ælb eller at opftjtbe nogen

font tjetft $tigt. ©bærtun ob Dil $irfen§ 9taab fjøre flager om faaban

Dpførfel af nogen af ben§ Sfteblenuner, og nægte bent gæfle^ffab, meb

mtnbre be titfreb§ftiHenbe orbne faabanne ©ager. ©et ijaabeé, at tjbté

nogen enten af ^igegrjlbigfyeb eller anben utilbørlig ©runb er rejft til

sJlmerifa efterlabenbe fig ©ælb, fjbor be ere fomne fra, be ba Dille giDe

Sigt paa benne milbe ^aaminbelfe beront, og fætte bisfe ©ing i Orben

uben længere Ubiættelfe. Sirfené Slbtoriteter i $ion l)aDe løftet bereå

abDarenbe $Høft b,øjt imob at gaa i ©ælb og forbliDe i ben ©itftanb.

©e £)abe alDorligen paaoift, i)Dor meget bebre bet er, at betale fontant,

enb at gaa i ©ælb, og at betale fjbab be aflerebe ere ffnlbige, enten

bet Dære til SSenner efter gjenber. 9Keben§ ber er gobe ©iber, ffttlbe

bette 9?aab iffe efterlabe3, tuen fætte§ i Ubførelfe, faa at uaar ber

fomnter ctt gorattbring, og ©iberne ere tninbre gunftige, be ba iffe Dilbe

befinbe fig inbDiflebe i @ælb, font be iffe funne imøbefomme.

SSort golf fan faa Srebit bjbor fom Ijelft. ©e t)aDe faaet bet gobe

og belfortjettte 9cabn af at Dære ærlige, og at tjolbe bereå Søfter i gor=

retningéaffærer, og ©elffaber, ber briDe ftore forretninger, ere bereb*

Dillige til at anbetro bent ftrebit paa ftore 23eløb, ibet be anfe oé fom

ganffe paalibelige. ©enne Gårafter for 2(£rligb,eb og s$unftligf)eb ffulbe

bebare§ for Dor egen ©fnlb og ben ©ag§ ©ftylb, fom Di ftaa i $or--

binbelfe meb, og for at Di funbe befjolbe @ub§ SSeibet)aQ og fjané Slanb§

Sebfagelfe, tjbilfen iffe taaler Uærtigfjeb eder Uretfærbigfjeb.

SBi burbe bjanble ret i alle ©ing og altib Dære omfynggelige for

anbre§ Sftet. S3røbre, betal IjDab 3 ere fftjtbige og faa unbgaa at fomme
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i ®ælb derefter. SBettar en ren ©amoittigtjeb, og laber eber iffe inb*

ttifle i gortttigtelfer§ ®arn. SSi forttente, at ®onferencettræfibenterne

t)ifle fnareft mulig imøbefomme bereå ©ætb til ^ottebfontoret og faa

bereé 9?egnffaber meb 93røbrene i Qrben, faa ttibt £)mftcenbigt)eberne, i

at Stetfærbtgtieb, Dtterbcerenfyeb og 9J?itbt)eb titlabe bet. „A word to

the wise should suffice." ((£. 28. $enrofe.)

3 SRitlenniat @tar af 11. Ilttril gentager $ræfibent ^enrofe fine

formaninger til be Retlige og røbfterne fom følger:

„3 SWitt. @tar 14. gebruar, gatt »i ^nftruféer tit be Retlige og

tit Sfåtbfterne i @cerbetesf)eb, om at frigøre fig fra al ©celb beb at be=

tale bem og fjotbe bereé Søfter. SSi raabebe bent enbuibere til at rjolbe

fig fri berfro i -©ftertiben, og ttifte bem, fjbor gobt bet ttar, iffe at

ffttlbe noget til nogen. ©et tjar glæbet o§, at fe faa mange af oore

SBrøbre bringe bere§ fRegnflaber i Drben, fom be tjattbe aabnet meb

®onferencettræfibenter for SBøger og Sfrifter, og tjaabe be maa funne

faalebe§ orbne bereå 8ager, at be maatte unbgaa @ælb i gremtiben.

SSi raabe nu atter bem, fom iffe tjatte efterfommet ttor tibligere gor=

maning i benne ^enfeenbe, til at gøre fig bet magtttaatiggenbe at be=

tale, fyttab be ere ffntbige, faa fnart fom bet er bem muligt, og ba

orbne bereé Slffærer faatebeé, at be ttifle tjære albeteé fri fra financielle

SSoanb.

SSi fige nu til $@tbfterne, at be ingen fRettig^eb tjatte til at gaa i

<$ælb for noget fom tjelft til nogen ubenfor ttort ©amfunb. f>bié Om=
ftcenbig^eber gør bet nøbttenbigt at ffaffe

s^Senge tittteje, tjttitfet fan til

£iber ffe, ba ffulbe be laaneå enten hjemmefra eller fra Sldtoriteterne

fjer. ©et maa iffe tjevtjeb forftaa§, at £ot>ebfontoret etter konferencerne

befatter fig meb at ublaane $enge, enten for 9J?i§fionærer§, (Smigra--

tiong eder anbet S3rug; men i 9£øb§titfælbe af nogen ©tagS •ffulbe tti

iffe fjenttenbe o§ til golf ubenfor ®irfen.

9tttéfioncererne tjatte ingen Sftettigtjeb til at gaa i @celb for flæber,

Sftejfeomfoftninger eller anbet fligt. Om nogen allerebe faalebe§ tjar fat

fig i @ælb, ffulbe be betale ben rjeb aHerførfte fiejtigtjeb. luntet Sftebtem

af Sltrfen tjar SRettigtjeb til at fortabe btéfe Sanbe, naar be fftotbe et

Slnbittib eller et ©etffab noget. 21t gøre bet er iffe blot ut>a§fenbe, men

uærligt, og berfor @ub mtéljageligt. 3 @cerbete§l)eb er bet btetten

^Slbfterne ubtrfiffelig forbubt at gøre, og be fortjene ^srettefættelfe, naar

be tjanble tttærtimob bette ^aabub.

S)e @ibfte-S)age§ 4)etlige§ gobe Sftattn og fRtjgte i gorretningStterbenen

er af ben rjøjefte Gårafter. £anbet§* og gorretningåfjufe i Slmerifa ere

altib begærlige efter Utafjå ^anbel, forbi be agte en 9ftormon§ ©celbé*

bettté fom ganffe fiffert. ®et er meget fjælbent, be tjatte noget SBrrjberi

meb at faa bereé betaling. |)ttor be @ibfte-S)age§ |)eflige ere fenbte i
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benne SSerbenébel, bære be famme gobe 9Zaon og Gårafter. 9flen i

enfelte $itfælbe ere Srebitorer bteDne ffuffebe. ©ette tjar bragt en @fam<

plet paa Dort golf, og flabet ben ©ag Di frembære. ®et er af benne

©runb, t)i gøre biéfe s-8emærfninger. SSore 2øfter ffutbe altib tjolbeé i

2@re. £>Dié Søfter ere giDne unber Omftænbigtjeber, ber iffe fnnbe unb»

gaa§, ffutbe be iffe brt)be§, tjoerfen meb føenfrjn tit ben beftemte Xib

eller beløbet. @n ©ibfte«©age8 Retlige Søfte burbe »ære lige faa gobt

jom t)an§ ffrifttige eller anbet 23eDi§.

§Dab bi tjermeb ønfre at inbffærpe er, at be Retlige ffulbe unbgaa

at fætte fig i ®ælb til golf, fom iffe tiltjøre t>ort ©amfunb, og at

bet er 9JZi§fionærerne forbubt at gøre. (Sn af be tibtigfte Slabenba«

ringer til ®irfen bar, at bene 9J?eblemmer iffe ffutbe gaa i ©ætb til

bere§ gjenber. 3 ©ærbele§t)eb er bet paalagt %$tbfterne iffe at gøre

bet, og Di gentage nu bette SRaab til bem, og ønffe, at bet ffal for--

ftaaS, at derefter Dil Uagtfomtjeb i benne §enfeenbe regneé fom en gor«

brtibelfe mob ®irfen£ 9?aab og anfeé fom babelDærbig. Orbet taber:

„©ør eber fri for ©ætb, og tjolb eber fri," og i SEilfælbe af -ftøb,

fjenoenb eber til ben rette ®itbe for ben nøbDenbige £>jælp. SSi fjaabe,

at bet iffe Dil Dære nøbDenbigt, at gentage btéfe 83emærfninger.

((£. 2B. ipcnrofe.)

dRfføentng. gøtgenbe £@lbfter tøfteé fra bere§ 9fti3fion§oirfomt)eb i

©fanbinaDien efter et fyæberligt ubført Slrbejbe og fejlebe fra Sioerpool

meb Sampffibet Slrabic ben 26 Slpril: ®onf. ^ræfibent 9cielé S. Sunb

fra ®øbenf)aDn til SRaDfielb, Utal); Sfonf. $ræfibent Slnberé $. røietfen

fra 21art)U§ til at beføge ©lægtninge; 9ttet§ 28. ®nubfen fra ^øbentjaDn

til 9$roDo; SllDin S- Sacobfen fra.SIarfjuS til SRovoni.

ilnftomf* oø (^effttftfteffe. Sllnia 93. 2arfen, anfommen fra Salem,

Sbarjo, beffiffebeé til ®rifiiania konference; ©b,arte§ 3»enfen til $ræfi«

bent oDer SlarljuS konference; 8oren£ ^Seterfen til *J3ræfibent ooer ®øben-

rjaDné konference, SGetomann 93ecf fra Slatborg konference til SøbenljcttmS;

(Skriften O. 2t)ompfon fra 2latborg§ ®onf. til 2larlju8\

(gortfat fra ©ibe 112.)

Gaturene ©fatfamre.

®unbe ben, fom er fremmeb i 3ion, ^a f^e e* oDerflabiff SBlif ODer

©tatené fnfiffe Ubfcenbe, rjaobe t)an gob ©runb til at unbreé ODer, at

ben ftore ©træfning af $3jærglanb, ber efter Canbfortet for et fjalDt

^lartjunbrebe titbage Difteé at Dære en øbe Ørf, fiben Dar bleoen faa
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meget foranbret. <5aa [tort og ujædnt er bette øbe Sanbffab, at hm
deb nærmere ©tin tiilbe be forbjotbgøté ubettibetige fmoa frugtbare Sale

fe§ at afbrtibe bet titftinetabenbe grænfetøfe Øbe§ (SnSformigljeb. 9Wen

inbfyegnet af kafferne uebenfor be optaarnebe 23jærgtoppe, og i gøtge*

ffab meb ©trømmeneé mange krumninger ligge „93jærgene§ ©ate" —
£>diteftebet for be ubljolbenbe pionerer og bere§ talrige og tridetige

(Sfterfommere. S biéfe ®ate tiår bet, be briftige 5Rt)bt)ggere fremmanebe

fig af forben bere§ førfte -ftæringgmibler, ibet be unber faa tianffelige

og farefulbe Dmftænbigfjeber foroanblebe ben gotbe Wiaxt tit grugt*

bartjeb, fjtiortieb be tiifte en Uforfagtfyeb og et £>eItemob, ber fyar dunbet

be.m 33erømmetfe øibt og brebt.

®et er ganffe naturligt, at btéfe i £)ag faa inbbdbenbe ©letter

mellem SBjærgene ffuffe f)olbe§ b,øjt i $ri§ og i lær ©rinbring, ja £>øj-

tibefigtjotbeé i fjellig ©ang og ©atme af bem, fom i truenbe 9^øb tianbt

llbfrielfe berfra og fiben l)ar f)øftet faa ftor ©atm af bem. 9ftutigtii§

brjggebe btéfe ©runblæggere af et SSelftanbérige bebre, enb be bengang

felt) troebe; tt)i, enten be tiibfte bet eller ifle, lagbe be faft og btybt

(Srunblaget til tior @tat§ ©torfjeb. £)téfe inbffrænfebe arealer af Siger*

lanb mellem kafferne og lang§ meb be bugtenbe SSanbftrømme ere be

^jætpemibler, fjøortieb Slrbejberne i be enbnu øbe 33jærgftræfninger for*

ftine§ meb Sitietg Sftøbtørft, ber gider bem ft'raft og ©trjrfe til ai gøre

^nbgreb paa 23jærgene§ ©fatfamre, og af bem tilrane fig umaabelige

SRigbomme.

Utal) bled af ben afbøbe Oberft ®onan benædnet „©uberneé bjærg*

befæfiebe ©fatfamre". ^der Sjærgfæbe og 23jærgtop er en taog men

inbtrdfégrjbenbe ©lilbdagt oder be i fig ffjulte ©fatte. 3noeil f 01
' ©taten§

(Srænfer finbeé nærmere en fulbftænbig SRepræfeutation af et mineralo*

giff og femiff SBofabularium, enb i nogen anben potitiff eller ftififf Sif*

beling af benne ^jorb. £>er finber man be æble SRetatter, @ulb og

©øld, i Shiner, ber repræfentere uubtømmelige SRigbomme, tjtiitfe i fon*

centreret gorm er gorretning§tierbenen§ QmbtitningSmibbel, og ®rid*

fjeberen til alle inbuftrieHe goretagenber. Vittige finber man be grodere

Metaller, ber ere mere alminbelig brugbare og andenbelige i bet baglige

Sid; blanbt bi§fe ftaar ^entet fom QnouftrienS ®onge, og bobber, ber

fommer mer og mer i S3rug, efterfyaanben fom ©leftriciteten anbringer

til 9ftennejiene§ mange forffellige 33rug. SigelebeS fan nædneé 231rj og

3'inf foruben alle be i minbre Ouerftøbigfjeb funbne Metaller, t)doraf

Siften er i ftabig Sittagenbe. SIHe btéfe finbeé i tilftræffelig SDiængbe

for inbtægt§bringenbe SIndenbelfe af kapital og Slrbeibe.

S8el ubbrebt for øfonomiff ^robuftion finbeé ®ut og ®atfften i uub*

tømmelige 9#ængber, og faalebe§ tjenlagte, at man let fan tro, at yia>

turenå ftore SIrfiteft tjatibe |)enfdn til gremtiben§ Ubarbejbelfe af alle

btéfe Sftineralier, ba fjan ffabte be „etiige £ø}e". ginbeé et Seje af
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3iern paa et bift ©teb, faa finber man ogfaa i bet§ 9icerljeb Sul, ber

er uunbbærligt for at fmelte bet. ginber man en ©rt§, ber iffe fan

ubarbeibeé uben Deb ©ammcnblanbing meb en anben, faa finber man

ien anben i 9tørt)eben.

gomben t)bab ber i 9llminbeligl)eb falbe§ 9ftiner, ftnbeé ber i Utal)

umaabelig [tore Sejer af be forffetlige ntjtttge ©tenarter, faafom t)btb og

fin SMarmor og ©anbften, Ontjj og mange anbre, ber anbenbeé til

©tygningers Ubfmtjfning. ®er er ©alt i ©ø og bjærge i Sftaéfe ubenfor

ben menneffelige beregning; Sementften, kaolin, Olie, garbeftoffer,

9l§falt, ©itfonit, Ofoferit, (Slaterit og mange anbre, fom enbnu iffe

fjabe faaet Sftabn og fom ere tilbel§ ufenbte. SDette ligger iffe blot i

gremtiben eller i Snbbilbningen eller gorubfigelfe, men er i SDag 93ir<

feligtjeb. Utal) er bleben et ©teb, tjoor habitat famler fig og føger 51n<

fcenbelfe og nu organifereS til umaabelige ©ummer. Ubfigteme lobe o§

en gremtib af Ubbifling, og følgelig af SSelftanb, ber bil langt obergaa

Xeorifterg S)rømme for en f)alo ©neé 2lar fiben. SlHerebe er ©altføbalen

bleben et af be ftørfte ©meltebiftrifter i SBerben. Sabitalifter af førfte

SRang Ijabe nt)lig iutere§feret fig l)er og gøre Utal) til bere§ gorretningg-

centrum af folib Gårafter, i ©tebet for fun et ©teb at tb til i SfteHem*

ftunber. 9tøgen, ber tommer fra be nrjere ©meltebærfer bliber tt)ffere

$>ag for ©ag, og nb, flaner, fom grugten af ntje Sorføg, blibe ubftu*

beret og bragt frem til 3lnbenbelfe beb s$robuftionen.

pengene, ber nbtage§ af linerne, ere rene ^enge. S)e rebræfentere

iffe UblaanerenS -Kattefbefulattoner. 2)e Ijabe intet at gøre meb Slager*

farleå Ubbre£ning. ®e tage§ iffe bort fra Slrbejberen og labe fjan§ 3fa«

milie fibbe i 9ftanget og 9iøb, mebens anbre boffe rige. $)et er iffe

SRøberi $aa ben gattigeå £)jem, men tommer til o§ flart og rent, og er

et XiHæg til £8erben§ Sftigbomme, ber gaone alle og ffabe ingen. 2)et

er en ren og belfortjent Søn for intelligente goretagenberå ^bærffættelfe.

$>téfe forfMige $inbuftrier§ Ubbifling er af ftor 58ett)benl)eb for

Utat)§ 93efotfning. 35e gøre Canbet til et Ubførfel§ Sanb i ©tebet for

Snbførfelå. S)e gøre golfet til grembringere i ©tebet for forbrugere;

be forøge Sttbbtyggerantattet beb at ffabe 'Xufinber nt)e £iem og £)unbreb*

bi§ af nbe goretagenber.

jjforaarøftonferencen t cEafBorg

©egbnbte Sørbag Siften ben 13. Styril SI. 8. i bet ntte gorfamling§<

t)u§ i Sklbemarégabe. Sil ©tebe bar 9fti§fion§bræfibent S- 9JJ. Sljriftenfen,

$rcef. Sfjarleé Senfen og 31. $. SRetfon fra 2larf)u§, 9(Slbfte Seppe

Sepbefen fra Søbenfjabn, famt alle i konferencen birfenbc 9tti§ftonærer.

Sonf. $ræf. 6. (S. 9?ielfen tog Sebelfe af Svøbet, ber aabnebeS meb
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@ang og 58øn. ®onf. $ræf. (£. (£. 9iietfen 60b be gorfamtebe SSeffommen;

berefter aflngbe bc forffellige ©rengforftanbere Rapporter oder bere§

©rene fom følger: 91. % 3lnberfen, Slatborg ©ren; 91. (£. Senfen,

greberifétjadn ©ren; (£b,arte§ Slnberfen, førring ©ren; SHma SBengon,

9ttbe ©ren; 9J. $. $eterfen, £abfunb ©iftrift; (L O. Sfjomdfon,

£>aldrimmen.

31 f btéfe SRaddorter fremgif at alle ©renene Dåre i gob fremgang

og otte 9fti§fionærerne arbejbe i (Sntgfjeb. Omrejfenbe 9fti§fionær 9i. ty.

9Uelfen afgad fin SRaddort, og bar fit SSibneébdrb. ®onf. $ræf. (S. ft.

9lielfen ubtalte fin Xitfreb§b,eb oder 9fttéfionærerne§ Slrbejbe. ^rcefibent

3- 9JJ. Stjriftenfen talte om gorføtgelfen fom fMbe følge be hellige.

©ønbag gormibbag SI. 10. f)o!bt ©ønbagéffolen konference. 9tad=

dorter af alle ©. ©folerne i konferencen bled gidet. @n famlet Rapport

difte, at ber dar aftjolbt 105 @. @. Støber; ber dar 142 SKebtemmer

og 25 gunftioncerer, i alt 167. (£t program bled ubført af Slalborg

©. ©., og en s$rcefentation af greberitåfyadn @. @. $ræf. S- 9#-

GEljriftenfen talte til børnene og gad gobe ?Raab til gunftionærerne.

©ønbag ©ftermibbag SI. 2 fortfatteé konferencen. tyxæ\. 31. ty.

9lielfen fra SlarfjuS talte om ©dangelieté førfte
s$rincidder. 3@tbfte

Sedde !ye-topefen ubtalte fin ©læbe oder at dære en 23ubbcerer af @dan»

geliet og bar fit $ibne§bdrb. SIStbfte 91. ty. 9lielfen talte om ®aaben§

S3ett)bning.

©ønbag Siften m, 8 fortfatteé konferencen. SSlbfte (£f)arle§ Senfen

fra 31arl)U§ talte om nd 3Iabenbaring. ^Srcef. S- 2#- ©tjriftenfen talte

om Srifti SirfeS ©enoprettelfe og gubbommelig 9CRtjnbig!6)eb.

(St ^rceftebømmemøbe bled aftjolbt Sftanbag RI. 10 og bled fortfat

Sirébag SI. 10. SMe 9Ri§fionærerne tjadbe Sejligfjeb tit at ubtale bere§

gøtelfer angaaenbe bere§ 9#i§fion§arbejbe og afgide Sftaddort, og aHe

følte fig tilfrebfe og arbejbe i ©nigb,eb meb fyderanbre. (Sn famlet 9tad=

dort difte, at ber dar ombelt 19,732 ©frifter, 2,564 SBøger, fremmebe

£ufe beføgte 16,035, edangelifle ©amtaler 5,530, 9Køber aftjolbt 520.

£d,rum Senfen, 91. ty. 31nberfen og 9letøman $ecf, Ijade tilbragt bet

mefte af bere§ %ib fiben forrige konference meb at arbejbe yaa bet nt)

gorfamling§fju§.

tyxæ\. S- 9K- ©Ijriftenfen talte odmuntrenbe til 9JHéfioncererne og

gad bem gobe Sftaab og formaninger angaaenbe bereå pligter.

Sonf. tyvcel (£. (S. 9Jielfen ubtalte fig tilfrebé meb 9JJi§fionærerne§

Slrbejbe.

SWanbag Siften fcolbteS et 9Jabbermøbe. tym\. S- Wi. ©briftenfen

forflarebe 9labderené s-8ett)bning. Sirfen§ alminbelige Sftdnbigfjeber og

ligelebe§ 9ttiéfionen§ og konferencens bled enftemmigt debtagne. 3(£lbfte

9J. ty. 9iielfen talte om ben edige SDøb. 9fti§fioncererne beffiffebeå fom

følger: Sonf. $ræfibent, (£. (£. røelfen; ©efretcer, Sn fleborg Olefen;
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ømrejjenbe 2@lbfte, 31. ty. Sftelfen; SMiéfionærer i ©renene: 31. ty.

Slnberfen, £torum Senfen, Snfleborg DIefen; Slbr: SSatbemnrégabe 2.

Aalborg. Hjørring ©ren: Srjarleé ty. Slnberfen, S. ty. jtrjomfen og ©amuet

^eterfen; Slbr: SronningenSgabe 7. greberiféfmbn ©ren: 31. d. Senfen,

(£. ty. ©briftenfen og 5n§. £>• ©tepbjenfen; Slbr: £jørring§bei 6. 93røn-

beréleb ©ren: 31. 2. $eterfen, Slnbretø ©teprjenfen, go^n (Sffilbfen ; SCbr:

^Itgabe, 93rønber§teb; 9?ibe ©ren: SHma 93en-$on, ©tjrifttan Slnberfen;

Slbr: Sorbet, 3l\be. føatbrimmen Siftrift: ©raftu§ Sfyriftenfen og Slnbretø

Dlfen; Slbr: £albrimmen ©t.; £abfunb Stftrift: 31. ty. $eterfen og

Same§ 9?a§muéfen; Slbr: ©folegabe, £>abfunb; gorftanberen for fjber

©ren talte; Iigelebe§ S(£tbfte S. O. Sfjompfon og -fteroman 93ecf.

2ir§bag Siften SI. 8 fjotbt UngbomS foreningen fit ®onferencemøbe

fjøor et program bleb nbført, ber beftob af ©ang, Sftufif, Opladning

og Seflamntion. (£t gobt Slrbejbe bar bleben nbført fiben forrige Son*

ference og foreningen er i'gob fremgang.

£)n§bag Siften rjolbtcé en felffabelig ©ammenfomft, fjbor en meget

behagelig %\b bar tilbragt. (£t $£rdgrahi bleb nbført og et ©fyocolabe-

traftement ferberet til be tilftebebærenbe.

Stile døberne bare gobt beføgte, og be Retlige b,abbe en ubmærfet

gob Sib fammen. ©angforet unber bet§ Seber SISlbfte -ifteroman $8ecf

bibrog meget til Sonferenceng gobe Ubfatb.

Ingeborg Olefen, ©efretær.

Mv<x$<xm Bmcofne (Etø&om. SSeb en bi§ Sejtigljeb, fige§ ber, ba en

Selegation fom til Slbratjam Sincoln og titff&nbebe bom til at bjælpe

bent meb faa rjurtigt fom muligt at føre en ©ag gennem ben lobgibenbe

gorfamling, gab fjan bem et mærfeligt ©pørgémaal at befbare: „@ig

mig," fagbe t)an, „berfom bi falbe et SamS £>afe et af bete 23en, rjbor

mange S3en bor faa Sammet?" Sere§ Orbfører tog ftrafé til Orbe og

fbarebe: „Sent, ganffe bift."

„3le\," fagbe ben bife &x. Sincoln, „ben bilbe run $at>e fire; tbi

at falbe føalen et 93en, fan albrig gøre ben til et 58en."

SSi tage o§ ben gritjeb at paaminbe Sin ti •SRormott ©fribcre og

Sæfere om ben lille ©anbfyeb, £r. Sincoln t)er fremftittebe. Se fpilbe

megen Sib og 93eftræbetfe paa at gøre ÆRormoniémen til et SBebrageri,

eller minbft en SBilbfarelfe. Se falbe ben alle be afffrjeligfte Senæbnelfer,

be funne finbe, og beffbtbe SWormoncme for at bære gorræbere, gor=

brnbere og Saarer; men buff paa, „at falbe en £>ale et 95en, gør

ben iffe til et 33en". ØJJormonigmen fenbe3 bebft paa ben§ ?$ntgt; og

at falbe frugten baarlig naar ben er gob, gør ben iffe baarlig eller
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ffaber ben bet minbfte. ®eu ®loge t»tl fuiage ben for Dderbediéning;

og naar t)an finber ben gob og oetfmagenbe, fon ingen £ale tit bet

mobfatte denbe fjant fra ©anbfjeben.

©aafi i Ænøfanb. Sif 9ttitlenntat ©tar 25. Wpul fe*, at SBærfet gør

gob fremgang ber. ©tatéfirfen frjneé at tabe fin 9J?agt, og mange§ Sittib

tit ben er meget fdæffet. 58ore SXStbfter dirfe utrættelig for Ubfprebetfen

af ®ub§ aabenbaxe^ 58itlie og Slbdarfet tit ben nutedenbe ©lægt, og

føtgenbe 9J?ebbetetfer ere nogle af frugterne af bere§ Slrbejbe:

®en obie Slpril bled een tillagt SpStøid) ©ren deb $)aab i ©ipin*

floben ... @t ®aab§møbe fjotbteå i SDHbbleSboro ben 10. Slpril. 80 $er*

foner nar til ©rebe for at fe 2)aaben ubført. Dtte biet) bøbt t)eb 58egra«

detfe i SSanbet og fif ben ^etligaanbégade tieb £>aanb§paalæggelfe. ©efé

bled tillagt ft'irfen i Siderpoot ben 22be, og ben 14. biet) ni bøbt i

ImH. ®en 18. biet) 5 bøbt i ®ibberminfter ©ren, 58irmingf)am Sonf.,

og ben 21. btet> een tit bøbt i ben konference. Sen 14. biet) 22 bøbte

i „Sibberton ©quare 58a tf)", Sonbon, og Ubfigterne i „58erbenéftaben"

ere lodenbe. 2ftørfet maa Dige for bet ftare 2t)§, og £>erren§ 58ærf tit=

fibft opfdlbe forben!

©øbefafb. @fter gorlangenbe af ben efterlabte gamifie befenbtgøreé

fjerdeb, at 9)?arie SBefterbafjt ©nbmunbfen ben 20be -ftodember 1906

afgif deb ©øben i ©alt Safe (Sittt, Utafj. &un biet) føbt i SBefierftab,

90?atmøf)u§ Sefm, ©derrig, ben 19be Suni 1836, batter tit Ola Sruetfen

og Snger Sluberébatter; rejfte til SDanmarf i en ung Sliber og ber an*

nammebe (Sdangetiet ben 3. !yuni 1861; emigrerebe til Utatj 1889; fjun

bøbe i faft Xro paa (Sdangeliet og i !gaab om en fjerlig Dpfianbeffe;

fjun efterlaber fin ffllanb og 5 58ørn.

(•Korbftjarnan bebe§ optage.)

2>en 15be gebruar afgif deb ®øben i ©alt Safe (£itrj, §an§ !yenfen

bøfler, føbt ben 9be Slpril 1854 i SRunfebjerg, ©orø Slmt, £)anmarf.

|>an bled bøbt i 1863, emigrerebe i 1884 til Slmerican gorf, Utafj;

efterlob ^puftru og 7 58ørn; fjan dar trofaft i fin
s#agt meb herren til

fin 2)øb.
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