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N:o 6. Arg. 4. December Hl33 

DE DÖVSTUMMAS 

KYRKOBLAD 

Murillo . Herdarnas tillbedjan. 

En gudomsstråle~ mild och ren) 
Han världen giver ett nytt sken 
Och lyser i den mörka natt . 
Dem som till honom hoppet satt. 
A'ra vare Gud! 

(Sv. Ps . 62: 4) 
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··- Är·a ·vare Gud f ·· 
~ '; ~·~. ·•· ~ -~-

~ 1.•- 1 

Det hände sig vid den tiden, att Ty i dag h:ar •en Frälsare blivit 
från kejs.ar Augustus utgick ett född åt eder i Davids stad, och han 
påbud, .att ,h~lq. v(ir.lfl_e,p -,. s~'l{}(e, .)ir jM~ssi{ls~ If errpJ:· pch detta skall 
skattskriva.s . .. I) r/it.a v"a'.r. denf(jr$.ta .: :, för ,'eder·· vata tec:k'n~t: I skolen 
skattskrivningen, ·~och ·den hölls, finna eitt nyfött barn, som ligger 
när K virinius va1· landshövding lindat i en krubba.» I detsamma 
över .Syrien. D(l färdCt;åes alla var · 'sågs där järrJ;t e:i.ärtgelrt ··en ~stor/ hop 
och ·~n till sfn \ stad för .-att · låta av deii himniefaka Jfrir.skara/h~! ooh 
skattskriVa sig. , Sa' ·gj°orde 'också .. de -lovade Gud och sääe: »Xfo:'vare 
Josef. Och efte rsom han var av Gud i höjden, och frid pa jorden, 

· · Davids hus och släkt, for han från- ibland människor till vilka han har 
staden N asaret i Galileen upp till behag!» 
Davids stad, som heter B etlehem, När så änglarna hade farit ifrån 
i Judeen, för att låta skattskriva herdarna upp i himmelen, sade 
sig jämte Maria, sin trolovade, som dessa till varandra: ">>LcU oss nu 
var havande. Medan de voro där, gå till B etlehem och se det .som 
hände sig, att tiden- var ~inne;· då""?",. diJ,r-har skett, och som· H erren har 
hon skulle föda. · Och hon född (!, kungjort för oss,>> Och de skyn,. 
sin förstfödde son och lindade ho- dade åstad dit o.c·n ! unno Maria och 
nom och lade honom i en krubba, Josef, och barnet -som låg i krub.
ty det fanns, icke rum för d_em i ban. Och när de hade sett det, 
härbärget. omtalade de va'd ·.som hade blivit 

I samm·a nejd voro några herdar · sagt till dem o·m detta· barn. Och 
ute på 1narken och hölto vakt om alla som hörde det, förundrade sig 
natten över sin hjord: Då stod en över ·vad herdarna berättade för 
H errens ängel framför dem, och dem. Men Maria gömde och be
H errens hä·rlighet kringstrålade grundade allt detta i siU Märta. 
dem, och de blevo mycket för- Och herdarna vände tillbaka och 
skräck ta. Men -ängeln sade till pirisade och lov·ade Gud för allt 
clem: ;> Varen icke förskräckta. v<»d de hade fått höra och se, all
Se, fag bådar ecler en stor glädje, de les såsom · det ha.de blivit dem 
som skall vederfaras allt folket. sagt. (Lukas ev . 2: 1-20). 

När vi läsa och tänka på detta 
julens glada evangelium om Jesu 
födelse, tror jag säkert, att liksom 
änglarna den: första julnatten vi 
alla måste jubla: »Ära vare Gud! » 
Vi måste giva Gud äran, vi mås.te 
lovsjunga och prisa Gud, som lät 
Kristus komma till jorden för att 
hjälpa oss alla. 
»0 gläds min själ, och sj ung hans 

pris, 
som öpprnat dig det paradis, 
var s port din synd tillslutit! 
0 gläds, att Gud förbarmar sig 
och huld förnya vill med dig 
förbundet, som var brutet! 
Ära vare Gud i höjden! 
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Friden:, fröjden, helig vilie 
sig från jorden aldrig skilje ·! 

(Sv. Ps. 69: 3.) 

Men det är icke tiflräckligt, om 
vi blott i juletid ära Gud. Det är 
icke nog, om vi und:~r hela julhel
gen äro vänliga mot varandra ocb 
försöka glädja och hjälpa varand
ra, och vi sedan glömma Gud. Nej, 
varje dag, hela ;året, hela vårt liv 
sikola vi ära Gud. Men hur blir 
det oftast? Vi äro skapade till 
att ära Gud genom att göra Hans 
vilja och tilbedj a Honom. Men vi 
glömma Gud så lätt . Människor
na vilja själva bliva ära.de oc·h vilja 



prisas · och hedras: De · för sökå · få 
makt och ära · ot~h berömmelse; , De 
vilja, att andra s kall hedra och ära 
dem. Men då skall vi komma ihåg,' 
att Gud har skapat oss till sirt av
bild. Och <dlt det som Han har 
givit os,s, det skola vi använda till 
att tjäna Honom allena. Vi skola 
giva Gud äran! 

Men du kanske tänker: Hur 
skall jag kunna ära Gud? Jag är 
fattig, ·jag är dövstum, jag har 
ingenting att prisa· och lovsjunga 
Gud med! - Jo, du kan det! Ty 
att äta Gud, det är att helt för
trösta på Honom i liv och död. 
Luther säg~r, att vi skola sätta all 
tro · och lit till · Gud. · Då giva vi 
Hönom ,äran. ·När du förstår, att 
du ' ingeii:ting ; gott kan göra utan 
Guds hjälp, när '" du ·· själv känner 
dig liten och svag, då skall du låta 
Gud tala till dig. Du skall låta 
Honom få bo i ditt hjärta. Om vi 
låta Gud få bo i våra hjärtan, om 
vi låta Honom styra och leda' oss 

•\; 

Med glä.dje begagnar jag tillfäl~ 
let att' sända Eder en julhälsning, 
kära ·vänner inom Ärkestiftet. 
Många ord kommer den hälsningen 
icke att omfatta, men jag beder 
Eder alla vara övertygade om att 
den kommer från hjärtat. 

Julen är och bör vara en gläd
jens tid. Shrka.re än eljest för
nimma vi i juletid vilken välsig
nelse som glädjen innesluter. 

F örst och sist må vi fröjdas över 
Guds godhets rikedom, att Ha 
skänkt oss sin kärleks enfödde 
Son. I Jesus Kris1tus har Gud gi
vit oss förlåtel sens underpant och 
vissh eten om ett evigt . liv. Gläd
jen över sådan gudomlig nåd är 
för vis·so en välsignad glädje. 

Men julen låter oss också på ett 
särskilt sätt förnimma glädjen av 

i våra tankar, ord och gärningar, . 
då ära ·vi Gud på rätta sättet. -. Det 
är icke nog, om vi komma till guds~ 
tjänsterna och då bedja ·till Gud 
och vi sedan de följande dagarna 
aldrig tänka på Honom. Nej, Gud 
vill äga oss helt. Han fordrar av 
oss hela vårt liv. Liksom barnet 
skall lyda sin fader, så mås fe vi 
också försöka att ~lltid lyda vår 
Fader i himmelen, Herren Gud 
själv. Och om vi lyda och helt 
förtrösfa ;på .. Honom, då kunna vi 
av hela vårt hjärta vara med i 
änglasången: »Ära\rare Gud i höj
den». Och då få . vi ur Guds hand 
taga .emot juleris glädje och frid. 
Vi få fira jul rätt! Amen. 

. . I 
· Gud Faders Son av himtnelrik . 

blev här ,en gäst på jorderik · · 
att föra oss från jämmerns .dal 
till evig fröjd i himlens sal. 
Ära vare Gud. 

(Sv. Ps. 62:5.) 

A--g .. 

att öppna våra hjärt an för var..: 
andra, av att söka och finna ge
menskap me d våra medmänniskor. 

Vi känna OS·S manade att vara 
vänliga mot varandra, i ord och i 
handling. Vi e.rinra oss dem som 
ha det tungt och svårt på ett eller 
annat sätt. Vårt inre uppfordrar 
oss att för s-öka bereda dem någon 
glädje. Och vi glädjas själva där
åt. En glädj e till välsignelse. 

Våra tankar gå i julens tid gär
na också till dem E·Om lämnat detta 
jordiska, och som vi stå i tacksam

. hetsskuld till. Det är gott att få 
· minnas och att få t acka i sitt hjär
ta. Däri ligger välsignelse inne-
sluten. 

Kära vänner inom Ärkestiftet. 
Denna tidning skall ej blott denna 
gång utan - såsom jag hoppas 
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också under kommande år 
bringa Eder en god och varm häls
ning om att vi höra tillsammans, 
och att vi vilja tänka på varandra 
och så få en välsignad glädje med 
och över varandra. 

Gud give Eder alla en god jul 
i Jesu Kristi, vår Frälsares., namn. 

Eder vän 

* 
Gudstjänster i Ärkestiftet. 

I anslutning till ovanstående 
hälsning meddelas, att Upsala 
Stiftsråd - en frivillig samman-

slutning för kyrkligt församlings
arbete - kommer att söka ordna 
en del gudstjänster för dövsturp
ma inom Ärkestiftet. Genom stifts
rådets -försorg kommer också detta 
kyrkoblad att fritt utsändas till 
de dövstumma inom detta område. 

Gudstjänster för dövstumma 
komma sålunda att hållas i Gävle. 
Staffans kyrka, sönd. d·en 7 jan. 
kl. 2 e. m., i Hudiksvalls kyrka 
månd. den 8 jan. kl. 11 f. m. samt 
i Sö1tlerhamns kyrka månd. den 8 
jan. kl. 4 e. m. - Efter gudstjäns
terna inbjudes till julsamkväm i 
församlingslokalerna på resp. plat
ser. Alla dövstumma i dessa stä
der och kringliggande landsbygd 
hälsas hjärtligt välkomna! Guds
tjänsterna komm~ att hållas helt 
på tecken~pråket. 

En underLar julallon. 

N ågons.tans i det vackra Söder
manland bodde Mor Blom. Hon 
var gammal och grå och böjd, ty 
hon ha:de arbetat hårt hela sitt liv, 
men ännu ville hon icke få vila. 
Hon var en sådan människa, som 
alltid hade mycket att göra. Hon 
styrde och ordnade i sin lilla stuga, 
som låg nära vägen. Stugan var 
alltid så fin och trevlig, så det var 
riktigt roligt att komma och hälsa 
på Mor Blom. Ibland kunde man 
möta henne ute i församlingen, och 
då visste man, att hon hade något 
viktigt ärende. Ty man brukade 
alltid skicka efter Mor Blom, om 
någon var svårt sjuk. Hon kunde 
hjälpa och trösta och lindra plå
gorna. Man sade alltid, att Mor 
Blom kunde allting. Hon kunde 
stämma blod, hon kunde laga ett 
benbrott, hon kunde förbinda sår 
och hjälpa dem, som ledo av »ben
värk». Många barnaföderskor 
fingo hjälp av henne i sina svåra 
stunder. Och vid mången döds-
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bädd satt-hon, tålmodigt. vakanci.e,. 
tröstande och bedjande, ty hon var 
en sann kristen. 

Om man en söndags.eftermiddag 
gick hem och hälsade på hos Mor 
Blom, kunde man vara säker på 
att finna henne fira helgen på 
gammalt gott sätt. Stugan var ny-
-skurad, och det låg hackat enris 
på det rena golvet. Gardinerna 
voro nytvättade, och »Kristi blods
droppar», som alltid blommade rik
ligt hos Mor Blom, stodo så vackra 
i fönstret. Vid spisen satt Mor 
Blom med den gamla andaktsbo
ken framför sig och katten i knäet. 
Och den trebenta kaffepetter stod 
på spisen och dDftade nykokt kaf
fe. Det var helgfrid i stugan. Mor 
Blom vilwde sig. Hon hämtade 
krafter till kropp och själ, vilket 
man ju också skall göra på sab
batsdagen. 

Vänlig, god och stillsam var Mor 
Blom. Hennes grova arbetshand 
kunde vara oändligt mjuk, när den 
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lades på en _f ebersjuks brännheta 
panna. Men handen var också 
stark, stark på det sätt, som en
dast den rättrådige är det. Och 
hon kuntde knipa ihop munnen på 
ett energiskt och olycksbådande 
sätt, när hon såg en orättvisa eller 
en orättfärdig handling. Då var 
hon sannerligen icke att leka med. 

Jag måste berätta en händelse, 
som visar, a.tt Mor Blom var hand
lingskraftig. En söndagsmorgon 
under den vackraste högsommar
tiden skulle Mor Blom som vanligt 
gå till högmässan i kyrkan. Mor 
Blom var riktigt s,öndagsfin. Hon 
hade svart klänning och svart sil
keschalett. Kjolen häktade hon 
upp, för att den icke .skulle bli dam
mig. I handen höll hon en näsduk, 
och i psalmboken lågo ett par blad 
åbrodd, ty det luktade så gott. 

Det var en lång väg till kyrkan. 
För att komma 'dit måste Mor 
Blom ·också gå genom. storskogen. 
Och . där var det icke just så roligt 
att gå, ty i skogen fanns en gam
mal arg älgtjur, som var farlig. 
Han var icke rädd för någonting. 
Och många annars modiga män 
hade ofta måst sitta i timtal upp
flugna i ett träd för att rädda sig 
från den gamla arga älgtjuren. 
Men Mor Blom tog ändå vägen ge
nom skogen. Rakt igenöm skogen 
gick en gärdesgård, och denna följ
de hon. Plötsligt stod den folk-
ilskna älgtjuren framför henne. 
Han fnyste vredgat och visade 
tydligt, att han ämnade gå till an
fäH. Men Mor Blom förstod ge
na st. Hastigt hoppade hon över 
gärdesgården. Här stodo nu Mor 
.Blom och älgtjuren på var sin sida 
om gärdesgården och tittade på 
varandra. Så tog älgtjuren ett 
stort hopp över gärdesgården. Mor 
Blom giorde på samma 8ätt. Hon 
klev tillbaka över på andra sidan 
igen. Och så höllo de på båda två 
en lång stund. Men då klockorna 
i kvrkan böriade ringa, blev Mor 
.Blom arg. · .Skulle den där älgen 

hindra henn~ att komma tmkir
kan? Nej, det fick han inte. Has
tigt fick hon tag på eru käpp. Hon 

·~ slog till den förvånade älgtjuren 
rakt över nosen med ett kraftigt 
slag. Sedan gick hon bakom ho
nom och slog honom ant vad hon 
orkade. · »Ge dej iväg! Schas!» 
Och älgtjuren gav sig iväg. Mor 
Blom kom i rätt tid till kyrkan, och 
älgtjuren blev sedan rädd för män
niskorna. 

Mor Blom behövde sannerligen 
handlingskraft. Hur var det inte 
med Stor-Anders, församlingens 
störste slagskämpe och drinkare. 
Stor-Anders hade en bra gård, 
men han skötte den inte. Han sam
lade församlingens dåligaste män
niskor omkring sig, och sedan söp 
man och sfogs, så att vanligt fred
ligt folk icke vågade gå förbi plat
sern. Stor-Anders. var en riktig hä
dare, som trampade Guds ord i 
smutsen. Han var stark och rik, 
och han behövde icke vara rädd 
för någon. Men en natt kom Stor
Anders dräng springande och 
knackade på hos Mor Blom. »Stor
Anders dör!» sade han. Mor Blom 
måste kläda. på sig och följa med 
drängen. Det såg förskräckligt 
ut vid gården. Ett tattarsällskap 
hade besökt Stor-Anders, och det 
hade som vanligt slutat med slags
mål. Stor-Anders var alldeles sön
derskuren, och nu låg han blodig 
och smutsig i sängen. Mor Blom 
tvättade hans sår och förband ho
nom, och han somnade in. Hela 
natten satt Mor Blom vid hans 
bädd. På morgonen vaknade Stor
Anders. »Tag hit brännvinet», 
skrek han. - »Du skall inte drric
ka», rnde Mor Blom bestämt. Stor
Anders tittade förvånad på den 
lilla späda gumman, som vågade 
säga emot honom. »Du har för
stås· bättre medicin», sade han 
hånfullt. - »Ja, det har jag», sva
rade Mor Blom. Och så s.log hon 
upp Bibeln och läste Jesu liknelse 
om den barmhärtige samariten . 



Årets konfinnander i Örebro. 

Hon läste länge och innerligt, och 
Stor-Anders sade inte ett ord. 

I tre dygn satt Mor Blom vid 
hans säng. Varje dag läste hon 
ett stycke ur Bibeln. När Stor
Anders blivit så stark, att han 
kunde komma ur sängen, såg man 
på honom, att han blivit mycket 
förändrad. Han var tyst och sade 
icke många ord. Han gick och 
tänkte på någonting särskilt. När 
Mor Blom skulle gå hem, sade 
Stor-Anders: »Tror Mor Blom på 
allt det dår, som hon har läst för 
mig?» - »Ja, det är niin styrka»,. 
svarade Mor Blom. 

Från den dagen fanns det aldrig 
brännvin hemma hos Stor-Anders. 
Han blev liksom en h elt ny männi
ska. Men det var icke Mor Bloms 
enda kärleksverk. 

Det blev jul, och snön låg vit 
och vacker överallt i naturen. För 
Mor Blom var det en alldeles sär
skild högtid med den julhelgen, ty 
hennes dotterson Erik skulle kom
ma och hälsa på henne och stanna 
hos henne över juldagarna. Det 
var en riktigt grann pojke, och 
munter och glad var han. Mor 
Blom skrattade hjärtligt åt hans 

upptåg och påhitt. Glädje och frid 
rådde i stugan. Men en dag, när 
Mor Blom som vanligt satt och läs
te i sin Bibel, sade Erik så tank
löst, som pojkar kunna göra: »Inte 
skall mormor läsa den där boken 
varenda dag. Den innehåller bara 
vidskepelser och osanningar». 

»Erik! » sade Mor Blom skarpt 
och bestämt. Vänligare sade hon 
sedan : »Den boken hat varft mitt 
död och min styrka». - Den goda 
stämningen var borta. Erik kände 
sig förargad . - »Jag går ned till 
byn ett slag», sade han. »Det är 
dans där i kväll. » 

Men Mor Blom sade: >)'Förky I 
dig bara inte. Och gå inte över 
sjön, ty ·isen är inte säker». 

Den kvällen s1att Mor Blom uppe 
länge och väntade på sin dotter
son. Hon var ledsen. Erik h ade 
gjort henne mycket bedrövad. Hon 
tänkte, h on måste tala ailvar med 
honom. 

Länge brann lampan den natten 
i Mor Bloms stuga. Framemot 
morgonen kom Erik hem. Han var 
blek och förstörd och - genomvåt .. 
Han hade legat i sjön. »Kläd av 
dig genast ! » sade Mor Blom. 



Jlo:q.. baddqde ne;d hono~ o~b g~V .. 
-honom ·v~ririt · flädert~ ·att dricka: 
Han .so;amade _g:e.nast. :·Men nästa · 
da.g låg Erik sjuk. Han hade ·hög 
feber. Det var 1u_nginflammation. 
Den ·var mycket svår. · Mor Blom 
vakade över honom. Och hon bad 
sina innerliga.sfe bö.ner till Gudför 
honom.'.. · · 

Hon b1ev också bönhörd. UndeT 
'Q jälvå julnatten var Erik mycket 
s juk. Det blev en lång natt för 
Mor Blom. Hur olika blev iCke 
helger;i; än vad.hon hade beräknat. 
Det hade väl .aldrig hänt, att· Mor ·: 
Blom va.rit borta . från en jufotta. 
Denn~ j uh:hig_smorgon skulle hon 
och h nnes dotterson ha följts åt 
till kyrkan. Men nu låg han och 
kämpade för sitt unga· liv. Mor 
Blom ad t'ill Gud~ »Du, som hjäl
per och 1 l r o s, barmhärtige Fa
der, vi · a OSf> din kärlek ! » 

Feb rn rick ned, och tidigt på 
morgon n var Erik bättre. Blek 
och matt l· g han dar och såg på, 
hur Mor 1 m tyrdie och ordnade 
·1 stuga n. ; d n kalla vintermor
-gonen h örd , bjällerklang från vä
'gen. D t var folket, som körde 
·tm julottan. Mor Blom tände 

grenljusen och ställd~· dem i fönst
r~H' : · _so~ p~~n alltiq bruk,~·~~~-· ,gkcJi . 
nar ~. kyrkkJockorha.' nh:gde .. till 
gudstjänst, tog Mor Blom fram sin 
g~mla 'Bibel och läste julevangeliet · 
för Erik. Han låg' tyst ·och hörde · 
på. Ett milt, ljust och vackert le
en19.e ;sprnd sig. .ö_ver han.,s. .ansiktet 
Det visade, att julens' glädjB . och 
frid-had.e' kommit till honom; · Han 
lade sin tunna, bleka hand på Mor 
Bloms arm., .och sade: »Vad det är 
vackert, ,,mor.mor. Jag .kämwr mig 
så lugn och lycklig. Trpr inte :mor-. 
mor, att det, är den gaml~ boken$, :· 
B.ipelns, 'ord 'som räddat mig .från . 
livsfaran och som . nu ger mig en 
sådan :kraft?» 1 :. : · · f • • , 

»Min käre gosse», sade · Mor 
Blom, · »jag vet, att det är Han) . 

·som frälst dig, och att det är Hans 
kraft, som nu giver dig kraft. Han· 
är ~n stark hjälpare och Han kan 
trösta oss· alla. » 

Och när kyrkklockornas klang 
ljöd ut. över församlingen, höllo de 
två sin egen lilla gudstjänst där 
inm~ i stugan. Det var en julotta, 
som man aldrig glömmer. 

(Fritt eft er F , .S-d.~ 

På nyårsda·gen, 

Om vi slå upp almanackan, ja·
nuari måna d, så slår det allra först 
"desQa ord~ »Giv, o Jesu, fröjd och 
·lycka!» Så börjar också en av vå
ra nryå:rspsahner, nummer 413 i 
P salmboken. 

När vi på nyår sdagen träffa 
varandra, bruka vi önska dem ett 
''Got t, -Nytt År. Och vi önska, oc·k
s-å, att det nya år et skall komma 
till oss med glädje och frid. Vi 
veta icke, v ad som skall hända 

detta nya år. Kanske vi själva 
icke leva här på j ord~n nästa ny~ 
å:rsd~g. Men om vi öv erfämna öss 
i Guds händer, behöva vi icke vara 
rädda för någonting. Om vi lyss .. 
na tm J e'SU or d och försöka göra 
såsom Han vill, då giv er Han oss 
fröjd och lycka också detta nya år . 
Gud vare ta.ek för det år, som nu 
gått tillända.! Gud give öss alla 
och våra hem frid och lycka! Gud 
väl~igne os1s alla! Amen. 

A-.o. 

En god jul och ett gott nytt år 
tillänskas alla Kyrkobladets läsqre. 
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VIGDA. 
. Elin Torborg Nyberg och Gunnar Sigfrid 
~Rygren,-Arvika, vigda den 9 decem er. · 

Herren Gud, som har stiftat äktenska
pet, give dem lycka och välsignelse till 
de.ras viktiga förening! 

AVLIDNA. 
Clara Charlotta Svensson, Åby, d. 25 

okt., 72 år. 
Lars Magnusson, Stockholm, d. 2'8 okt., 

86 år. 

GUDSTJÄNSTER. 
F o r s t a d i s t r i k t e t. 

D~ember 1933: 
Juldagen: Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
2 d. Jul: Stockholm, Adolf FredrikS' 

Kyrka kl. 2. 
Onsd. 27: Södertälje, Kyrka:n kl. 3. 

Januari 1934~ 
Nyårsd.: Stockholm, östermaimskyrkart. 

kl. 2. -
Onsd. 3' : Tumba., Prästgitr deti kl. 2,00 . 
Fred. 5 : Gnesta, Folkskolan kl. 2 i30 . 
Trettorrd. :. Stotkholm: Maria: Kyrka kl. 2. 
Lörd. 13': S ala, Kyrkan kl. 12. 
Lörd. 20: Visby, Församling·ssalen kL 1 .. 
Sönd. 21: Vis-bu, Domkyrkan kl. 2. 
Onsd. 24 : Stockholm , Dövstumför. kI. 8. 
Lörd. 27: Finspong, Slot tskapellet kl. 2. 
Lörd. 27 : Norrköping, H E.dvigs FöTsam-

lingshem kl. 7. _ 
Sönd . 28 : N orr köping, Hedvigs Fö.r sam

lingshein -kl. 10,30. 

l<'ebr uari :· Lidingo d. 3 ; Stockholm d. 4; 
Eskilst u11a d. 11. 

S. G. Sven fors , 
Vesslevägen 7, Ålst eh. Tel. Ålsten 13 31. 

Stockholm,. F öredr ag a D-O'vstum±'ör 
eningen onsd. d . 24 kl. 8 e. m. av pastor 
Svertfors över ämnet : »Några av Jesu 
liknelser» . Ljusbilder. 

Södertälje. E fter gudstjänsten d. 21 
dec. hålle& julfest på inbjudan av Kyr kl. 
U11gdomskretsen i Sö<fra Oxbacksskolart. 

Visby. Efter gudstjans ten d. 20 dec. 
inbjuder· Kyrkliga: Ungdomskr efaert tilI 
samkväm i Församlingssalen. 

Jul/ ester i Stockholm . 
K. F. U. K., Brunnsg. 3, tisd. d. 16' 

jan. kl. 7 i3U. Julberättels'e av fröken 
Netzel. Nyarsbetraktelse av kyrkoherde 
Vald us Bengtsson. 
. Dövstumföreni'ngen , Upplan:dsg. 1, d. 

6 jan. kl. 5 för barn. och d. 7 jan. kl. 7 
för äldre. 

Frälsningsarmens ju l/ ester. 
Stockholm: å Krigsskoian, Skeppa:reg. 

82, fred. d. 2,9 dec. kl. 7 .. 

Lars Erik Persson, So:mnda., d. 18 nov., 
60 år . 

Olov Sve~soo, ·St-0ckholm, d. 2.6 nov.f 
. 64 "år.. · 

Ditt 'ord; o Jesu, bliva ma 
den stfurna, i vars gf.cen vi gå! 
Låt din helga lära 
ledsaga OS'S i alt var tid, 
ljus och kraft beskära 
åt os.s i livets sorg och strid 

' öeh i doden bdra 
till vart hjiirta frid! ~Sv. ps., 68: 4.Y 

Upp$ala: d. 5 fa:n. kl. 4. 
V asterås·: d. /3 jan. kl. 3 3Cf. 
NorrkOping: Tunnbindareg~ ll, An'-' 

na:Tidag Jul kl. 3'.. Kotn:rninfster.· Kron~ 
be:tg talar. 

Linköping: <ms:d. d'. 10 jan. H. 5,aO': 
M.iölb11: torsd. id . . 11 fan. kL 5,ao. 

FöRE'LÄSNINGAR. 
No1'rköp1"ng d. 6 jan. kl. 4 e. m.: Döv~· 

stummissionar P. Alfr; Per:ssnn: »Ut~· 
landska reseminnen~. 

Lörd. d. 21 jan. kl. · 7- e. tn.: Pastol' .. 
Svenfor s : >~ Något otn flygkon stens ut-· 
veckling~. Ljusbilder. 

Lokal: Hedvigs Fö-r samiingsh em. 
Linköping. d. 7 San. kl. 4 i Orden -· 

huset : se Nor rkoping._ 
. E skilstuna Nyår sdag2rt kL 4:ao i Soc · 
kenstug-an: D'övst u:tnmissionä r P. Alfr .. 
P ersson: »Tomas A. Edison ». 
_ · VislJ y d . 21 j an. efter gudstjanst n :: 
Pastor Svenfors : $N.ågot f rån d bli.n 
<las och vanföras värld». L.iusbilder. 

GUDSTJÄNSTER. 
. F e m t e d i s t r. i k t e t. 

Dece'in ber : 
Juldagen: Qr elrro, · . ~'fona För samlings-

h emmet kl. 11. 
2· d . J ul: Kiimla, . Kyrkan kl. 12,30. 

Ja.nuari~ 

Sönd. 14 : 

Scfod. 21: 
Sond. 28 : 

Februari: 

Kil (Varmland) , Kyrkan kL 
2. Samling vid Jarnvägssta-·· 
t fon:en kl. 1 :4'i . 
K öpparberg, Kyrka n: kl. 1. 
H aniniar, Kyrkan kl. 12i301: 
N a:ttvar.d. 

Sönd. 4 : Örebro, Nor'r a Fö-rsämllngs~· 
h etnfilet kL 11. 

Sond. 11: Karlstad', Kyrkan kL L Natt,..· 
vard. 

Ca r l-Å- k e A 1' e s ko g, 
Sturegata:p 18, Örebr o. Tel. 54 7K 

De Dövstummas Kyrkoblad utkommer 
fr.~11 nästa a r tned 10 nummer pr år .. 
N a sta nummer. utkommer omkring deni.. 
1 febr. 

Gustaf 1..fodströms. Boktryckeri, Stockholm :f.9 3:'.f. 


