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Skolan 

Den l-4 juli hölls det förut omnämnda 
mötet för unga män vid N rerums läroverk 
på norra Själland. Det var 21 deltagare, 
varibland 7 från verige samt såsom le
dare 7 präster från de olika länderna. 

Enligt programmet började dagen kl. 8, 
men redan vid 5-tiden voro de mest mor
gonfriska ned till Öresund och togo sig 
ett uppfriskande bad. Varje morgon hölls 
först morgon:mdakt och därefter bibelstu
dium under ledning av Pastor Jacobsen 
över ämnet "Bönen". Det blev givande 
stunder omkring Guds ord. Vi fördes runt 
i Skriften och följ de med i våra biblar och 
fick ämnet uppbyggligt belyst från många 
sidor. 

Redan kl. 12 serverades middag och vi 
svenskar voro nog en smula ovana vid 
den danska matsedeln. Efter middagsrasten 
hölls ett föredrag och sedan s. k. "fråge
låda", d . v.s. var och en fick i en brev
låd::i. lägga ned ett papper med en fråga 
om n�got, som han gärna ville få svar på. 
Och vetgirigheten var tydligen mycket stor. 
Det var både andliga frågor och världsliga, 
som besvarades så gott som möjligt. -
Under de väl tilltagna rasterna fick man 
roa sig efter egen smak. Det blev prome
nader och fotboll och mycket annat. Sist 
pä dagen hölls aftonbön. 

En av dagarna företogs en utfärd till det 
historiskt ryktbara Hilleröds Slott med dess 
många icke minst för oss svenskar intres
santa minnen. En annan dag blev det fot-

Nrerum. 

vandring till den närbelägna lilla 
Sölleröd, där gudstjänst hölls i cl n ackra 
kyrkan. Pastor onrad venc.lsen [rån 
predikade varmt och uppfo;-drand v r 
Uppenbarelseboken 3: 20: Se, jag tår vid 
dorren och klappar. Efter gudstjän t n b -
söktes det närbelägna slottet. Fram för d tta 
stod ett solur med den manande inskrift n: 

"Räkna endast som jag de ljusa solsk 
dagarna". 

På kvällarn:i. bjöds ett par gång r m
växling. En afton visades filmbilder från 
föregående kristliga möten i Fors111··11an 
och Uplanda samt från dövstumkongr ssen 
i Hälsingfors. En annan kväll för kom 
"julklappsutdelning", som bestod i små 
skämtsamma gåvor till några av deltagar
na. Då berättade ock Pastor Svendsen på 
ett dråpligt och uttrycksfullt åtbördsspråk 
många roliga minnen från sin långa tid 
som de <lövstummas präst. 

Sista dagen var N attvardsgång i öv-
stumkyrkan i Köpenhamn, Pastor Jörgcn
sen tecknade om den stora Nattvard n och 
man:ide oss, att lämna oss helt i uds 
hand. Alla mötes deltagare mottogo så Natt
varden. - Efter återkomsten till N rerum 
avslutades mötet med middag och många 
tal och den bästa stämning, varcf t r en ar 
återvände till sitt land igen. 

Det var några härliga s llju a dagar i 
det fagra Själlandska land t 111 cl allvar 
och glädje i bästa omväxling, om nu äro 

ett ljust och vackert minne. 





Avlidne. 

Utom i ett föreg. nummer meddelade 
dödsfall ha följande inträffat under året: 

J ordbruksarbetaren Oskar Arvid Södergren 
från Burs, Gotland, den 23 jan. S4 år gam
mal. 

Skräddaren Knut Konrad Vennborg från 
Romfantuna, Västmanland, den I7 febr. 

75 år gammal. 

Betty Matilda Andersson från Västra Ny, 
Östergötland, den 20 maj, 65 år gammal. 

När min sista stund månd' vara 
Uppehåll mig med din hand, 
Låt min ande salig fara 
Hädan till ditt fröjdeland. 
Öppna du mig livets dörr 
Och till faderns hus mig för, 
Milde Herre Jesu Kristel 
Jag din kärlek aldrig mistel 

Sv. Ps. 499: 6. 
* 

Stockholm. 

Sönd. 5 okt. kl. 1.15, Gudstjänst i T))ska Kyrk�n. 

Obs. ändrad tid och plats på grund av Andr�: 
begravningen. 

Onsd. 22 okt. kl. 8 å Dövstumföreningen, 
Bibelstudium över ämnet: Simon Petrus. 
Skioptikonbilder. 

Sönd. 2 nov. kl. 2, Gudstjänst i Storkyrkan. 

Onsd. I9 nov. kl. 8 å Dövstumföreningen. 
Föredrag över ämnet: Bibeln, några blad 
ur dess yttre historia. Skioptikonbilder. 

Onsd. IO dec. (Obs.! Ändrad dag, icke· den 
3 ·dec.) kl. 8 å Dövstumföreningen före
drag om "Diakonissanstalten å Ersta, 
dess arbete och uppgift." Skioptikonbil
der. 

K. F. U. K, Brunnsg. 3, inbjuder till samkväm 
tisd. den 28 okt. kl. 7.30 samt ev. tisd. den 
25 nov. kl. 7.30. 

Södertälje. 

Sönd. 2I dec. Gudstjänst. kl. 3.30,. var
efter Kyrkl. Ungdomskretsen inbjuder 
till samkväm i Församlingssalen, Råd
husg. IL 

Eskilstuna. 

Lörd. IS nov. i nya Församlingshemmet 
vid Kloster·S Kyrka kl. 7 em. föredrag över 
ämnet: "Bibeln, några blad ur dess yttre 
historia", med ett so-tal skioptikonbilder. 

Sönd. I6 nov. kl. Il, Gudstjän ·t 

samlingshemmet. 

Norrköping. 

17·· r-

Lörd. 8 nov. kl. 7 em. föreläser ast r 
Svenfors i Hedvigs Församlingshem om : 
Något om folkundervisningen i gamla ti
der". Därefter aftonandakt. 

Sönd. 9 nov. kl. I, Gudstjänst i Hedvig 
kyrka. 

Lörd. 29 nov. kl. 7 föreläser Redaktör F n
delius om: "Medborgarkunskap", andra 
föreläsningen. 

Linköping. 

Sönd. 12 okt. kl. 1, Gudstjänst i Domkyrkan. 

Sönd. 30 nov. kl. 2.30 föreläser Redaktör 
Fondelius om: "Medborgarkunskap", an
dra föreläsningen. 

Lord. 6 dec. kl. 8 Föredrag med Skiopti
konbilder om: "Bibeln, några blad ur 
dess yttre historia". 

Sönd. 7 dec. kl. l .Gudstjänst i Domkyrkans 
Andreaskor. 

* 

Meddelande 

På grund av gjord förfrågan meddelas, 
att Dövstumpastor enligt sin instruktion 
har att på kallelse av Dövstum ute i di
striktet eller av Prästerskapet i vederb. för
samling biträda med Dop, Vigsel, Jordfäst
ning och göra sjukbesök i den mån res
planen det medgiver. För sådant besök 
behöver den Dövstumme alltså ingen rese
ersättning betala. 

De som flytta 

under hösten ombedjas vänligen meddela 
den nya adressen. 

* 

Kommu,nikationer från Stockholm till m111 
bostad: 

Spårvagnslinje IS från Norra Bantorget 
till slutstationen i Sundbyberg. Därifrån 
Esplanaden, över Bällsta Bro och Lands
vägen till Bergsvägen 2. 

Otnnibusslinje 63 från Kungsbroplan var
je helt timslag t. o. m. kl. 3 (lördaga1· 
t. o. m. kf. I2) samt därefter en kvart före 
och en kvart över varje helt timsalg. Håll-
plats: Bergsvägen. 

· 

Omnibusslinjen Stockholm-Bromma-
Flysta från Norra Bantorget (gul buss) 
kl. II.30, 12.15, l, I.4S, 2.30, 3.15, 4 samt 
därefter varje halvtimme. Hållplat : B rg -
vägen. Tel. Bromma I70. 

S. G. Sv nfors. 

Lars Johnsons Tr. Södertälje. 


