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Trohet. 
En gammal smed höll på att gö

ra en ankarkedja. Hela dagen 
hörde man hammarslagen. Trofast 
arbetade han med varje länk i den 
väldiga kedjan. - En dag dog den 
gamle smeden och kom ut på kyr
kogården. Den tunga ankarked
jan kom ombord på ett stort far
tyg. Där låg den sammanrullad. 
Ingen lade märke till den. 

Men en stormig natt, då regnet 
strömmade ned, blixtarna ljunga
de och skepp'et slungades som ett 
nötskal av de vreda vågorna och 
icke längre lydde rodret, så kom 
man ihåg ankarkedjan. Ankaret 
kastades, kedjan försvann i det 
svarta djupet och blev snart lika 
styv som en järnstång. Skulle den 
hålla eller sprängas sönder? Om 
blott 1en Jänk,"\rar dåligt smidd, var 
hela Skeppet med alla ombord för
lorat'. ·.Men. den trofaste gamle 
smeden had~ gjort var länk så 
stark, att qen trotsade stormen. 

Och då solen gick upp, var farty
get med sin besättning räddat. 

Vad hade varit räddningen? 
Kedjan! Ja, men främst den egen
skap, som hade blivit hamrad in i 
varje länk av kedjan: trofasthet. 

Liksom kedjan hamras samman 
länk · efter länk så bildar vårt liv 
en kedja med gärning efter gär
ning, timme efter timme. Och lik
som ankarkedjan prövas under 
stormen, så prövas människan, då 

· frestelsen kommer. Om en länk i 
kedjan är svag brister kedjan just 
på detta ställe. En kedja är icke 
starkare än sin svagaste länk. Alla 
länkar måste vara lika starka. 
Därför gäller det att vara trofast 
även i de små sakerna. Då skall 
en gång Herren säga till dig : 
»När du var satt över det som 
ringa är, var du trogen: jag skall 
sätta dig över mycket. Gå in i din 
Herres glädje». Matt. 25: 23. 

En trotjänare. 
Dövstumme ringaren Axel Lud-

vig Jansson i Tjäll.mo, som i 37 
år tjänat \Tid Tjällmo kyrka, fick 
den 16 dec. 1934 mottaga Patri
otiska sällskapets medalj för lång
varig och trogen tjänst. Den ö;ver
lämnades i kyrkan, . där dompros
ten Sven Carlson i. Linköping ta
lade och teckn~de .. · 

Och ·som du for, du komma skall, 
0 Jesu, hit tillbaka. 
Jag akta vill uppå mitt kall, 
Jag bedja vill och vaka. 
Jag vet ej stund, jag vet ej dag; 
Men dagligt dig förbidar jag. 

Och salig är den tjänaren, 
Som du så finner göra, 
När sist du komma skall igen, 
Du lovat honom föra 
Till ära och odödlighet 
Uti din Faders härlighet. 

lSv. Ps. 11 3:5 --:-6). 

I Kor. 4: 2: »Vad man nu där
utöver söker hos en f ärv.altare är 
att en sådan må befinnas vara tro
gen». Vi alla skola vara trogna 
i den tjänst, vartill Herren har 
kallat oss. Den troheten är nöd
vändig och blir andra och oss själ
va till rik välsignelse. Aixel Lud
vig Jansson, som nu får ett yttre 
bevis på trohetens lön, fick som 
9-årig gosse hjälpa till att ringa i 
sin hemsockens kyrka. Och det 
var sedan med stor glädje, han 
mottog tjänsten som ringare och 
dödgrävare. Allbd har han under 
de gångna 37 åren visat den stör
sta trohet samt mönstergill punkt
lighet. Tacksam och glad, stilla 
och vänlig har han alltid varit, och 
därför är han aktad och avhållen 
i församlingen. På alla sätt. har 
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En engelsk diktare har skrivit 
en historia om en liten skruv, som 
jämte många andra små skruvar 
höll samman två stålplåtar i ett 
engelsk t pansarskepp. När skep
p.et en gång var mitt ute på ocea .. 
nen, tyckte den lilla skruven, att 
det var för trångt och ledsamt att 
sitta så där stilla. Den sade: »Jag 
tror jag ska lossa på mig en smu
la». Då de andra skruvarna hör
de det, sade de: »Det var ett bra 
förslag! Lossar du på dig, så gör 
vi det också.» När ryktet härom 
spred sig, gick det en darrning av 
oro genom hela det stora skeppet, 
och alla bjälkar och plåtar beslöto 
bedja den lilla skruven att sitta 
kvar, »ty om du lossar och de and
ra följa ditt exempel, så går hela 
skeppet sönder, och vi komma ald
r ig hem till England igen». Det 
smickrade den lilla skruven, att 
man tyckte att hans plats var så 
viktig, så ått han beslöt stanna 

han varit ett gott föredöme. Det 
var nu för församlingen en glädje 
att giva denne trotjänare ett syn
ligt bevis på dess tacksamhet och 
aktning. 

Ack, give då Gud, vi honom så 
tjänt 

Bara en skruv. 

kvar, och det 
också. 

Det är med oss människor som 
den lilla skruven. Vi tänka ofta 
inte på, att det. kan betyda något, 
vad vi göra eller icke göra. 

När jag var skolpojke, brukade 
vi ofta säga : »Vad gör det om 
hundra år!» Det kan nog vara 
bra för den som gärna fäster sig 
vid småsaker, att tänka så. Men 
oftast är det nog så, att även våra 
små handlingar och ord betyda 
mer än vi tro, och det inte bara 
för oss själva utan även för andra. 
Ty vi människor äro beroende av 
varandra på tusen olika sätt. Låt 
oss tänka efter ! 

Har du tänkt på, hur vi arbeta 
åt varandra? Vem har gjort dina 
skor? J·a, det är en hel mängd 
människor i garveri och skofabrik 
eller skomakarverkstad. Du kän
ner kanske inte någon av dem, 
men om de ha varit samvetsgran-

Med allt vad av honom vi äga, 
Så nyttjat de pund, oss Herren 

för länt, 
Att han till envar måtte säga: 
Gack in i din 1Herres glädje, gack. 

in, 
Du tjänare: gode och trogne! 

(S,-. Ps 4~4: 8) . 
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na i sitt arbete, så har du gott av 
det; ha de fuskat, så får du lida av 
det, skorna passa illa och bli fort 
utslitna. Så är det med allt vårt 
arbete. Icke blott vi själva utan 
även andra få nytta av vår sam~ 
vetsgrannhet och skadas av vårt 
s larv. Det måste vi alla tänka p!t 
i vårt arbete. 

Oeh tänk vidare, hur lätt vi ta 
intryck av varandra och göra ef
te.r vad andra göra. En- hel skol
l~la.ss eller ett helt kamratlag kan 
skadas av -det dåliga exemplet hos 
en eller två. Man kan också se 
exempel på att en eller två präk
tiga kamr.a ter kunna sätta sin go
da prägel på . det hela. Men då 
kanske någon av er tänker: »Jag 
är inte en sådan där, som kan ta
ga ledningen bland kamra tema. 
Jag är så obetydlig, så det betyder 
inget, vad jag gör.» Men där tror 
jag du tar fel. Du har kanske 
sett, när någon dår och berättar 
en dålig eller tvetydig historia, 
hur de andra skratta. Ju mer de 
Gkratta, dess ivrigare blir han med 
sina fula historier. Därför ha ock
så åhörarna sitt ansvar. Om de 
låtit bli att skratta, så hade det 
ju inte varit roligt att berätta. Du 
hjälper till att stödja och upp~ 
muntra antingen det goda eller det 
dåliga. Och jag kan försäkra dig, 
att du omedvetet har större infly-
tande på andra, än du själv tror. 
Det är med dig som med den lilla 
skruven, andra ta efter. Det kan 
också hända, .att andra få gott el
ler dåligt rykte för vår skull. Det 
var en utlänning, som förlorade 
sin plånbok på ett tåg här i Sve
rige. Konduktören hittade den 
och letade rätt på ägaren. Och då 
han blev erbjuden hittelön, tacka
de han nej, därför att det var för
bjudet att taga emot drickspengar. 
Främlingen skrev en reseskildring 
i en av sitt hemlands tidningar och 
berättade även denna historia. 
Och han drog den slutsatsen, att 
svenskarna måtte vara ett ädelt 

folk. Du tycker kanske, att det 
hade väl inte gjort något, om kon
duktören tagit emot en slant för 
sin hederliga tjänst. Men h.an lyd
de reglementet: och hjälpte så till 
att ge oss svenskar ett gott rykte. 

Så skulle vi kunna fortsätta näs
tan hur länge som helst och tala 
om hur våra handlingar och hela 
vårt liv på olika sätt ha inverkan 
på andra. Därför bära vi ansvar 
för, hur vi leva och handla och 
tala. 

Det berättas från det franska 
hovet i gamla tider, att när en li· 
ten prins varit stygg, så fick en 
annan pojke stryk i hans ställe. 
Och man hoppades, att när prinsen 
hörde den andre skrika, så skulle 
han bli snäll. Så uppfostras nog 
inte ens pr1nsar nu för tiden, men 
både du och jag ha allt en sådan 
där strykpojke, fast vi kanske ald
rig får höra honom skrika. Du 
förstår vad jag menar. Det styg
ga och onda vi göra, blir till skada 
även för andra, ;fastän vi kansl\e 
inte veta om det. Men en gång 
skola vi stå till ansvar för allt
sammans. 

Tag en sådan där maskrosboll 
c8h blås på den, så att fröna flyga 
för vinden på sina vita vingar! 
Gå sedan och samla ihop dem igen , 
alla fröna! N'ej, det är omöjligt! 
De ha flugit sin väg, och du vet 
inte, var de falla ner och gro och 
bli till nya maskrosplantor. Ser 
du, så där är det med våra ord och 
handlingar också. Vi vet inget 
om, var de slå rot och bli till nya 
likmnde ord och handlingar. Gud 
give att det måtte vara goda ord 
och handlingar som växa i våra 
spår! 

Du förstår nog, om du tänker 
efter, att det är mycket allvarsamt 
att leva. Jag har inte bara mig 
själv att tänka på och ansvara för, 
utan bär ansvar också för andra 
människor. Ty jag hjälper till att 
göra dem bättre eller sämre, att 
göra livet lättare ~ller svårare för 



dem, att leda dem in på rätta vä
gar eller på dåliga vägar. Gud ser, 
vilketdera jag gör. Och en gång 
skaB jag själv få se .det också. 

Nu kanske du tycker, att det här 
var förfärligt allvarsamt och_ trå
kigt. Det vore allt skönt att slippa 
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ifrån så där :mycket ansvar. Då 
bleve det säkert lättare att leva. 
Jag är inte säker på det. Och där
för vill jag gärna få tala också 
om ansvarets glädje. Men det får 
bli en annan gång. 

(Efte1· Olle N.rs tedt i "Sve1·iges Konfil"mnnd~11:" . ) 

Årsringarna. 
När man sågar igenom en träd

stam, så vet ni, hur den ser ut in·
uti. Det finns liksom ringar i den. 
Innerst i mitten av den genomså
gade stammen syns en liten ring. 
Sedan kommer en något större och 
så en -ännu större, den ena utan
för den andra. Hur har det blivit 
så? Jo, för varje år har en sådan 
.ring bildats i stammen. Därför 
kallas dessa årsringar. Och så 
lrnn man genom att räkna årsring
arna se och räkna ut, hur gammalt 
t rädet är. Men ett vant öga kan 
också se på årsringarna, hurudana 
de 'olika åren voro för trädet -
om det varit goda eller dåliga år. 
Om några av årsringarna är tun
nare och stå tätare tillsammans än 
de andra, så betyder det, att det 
varit ett svältår, då trädet haft 
dåligt med näring. Andra ringar 
som äro breda öch kraftiga visa, 
att året · varit gott. Då har det 
:fått tillräckligt av sol och regn. 

På samma sätt sätter åren mär
ke i en människas hjärta. Synden 
sätter sina märken i hjärtat, och 
Gud sätter sina märken. Det år, 
den vecka, den dag, då synden får 
sätta sina märken i ditt inre, blir 
för hjärtat ett dåligt år, en dålig 
vecka, en dålig dag. Men det år, 
den vecka, den dag, då Gud får 
sätta sina märken i ditt inre, blir 
för ditt hjärta ett gott år, en god 
vecka, en god dag. 

Men vi vilja ju alla, att våra 
hjärtan skola bli allt bättre. Vi 
vilja att våra liv skola bli bättre 
och renare. Låt oss då se till att 
intet ont får göra oss sämre, ingen 
synd får göra vårt hjärta fatti
gare. Låt oss vara trogna mot 
det bästa i oss och inte slarva bort 
vårt liv i synd och skam. Låt oss 
för varje dag, varje vecka, varje 
månad, varje år leva i trohet och 
rättfärdighet. · 

Auktionen. 
Det var ett svårt oväsen i den 

stora folkmassan· på.. f Mlinga.ris 
marknad. Man trängde sig fram 
från alla sidor för att bjuda . . Jag 
var med i hopen. 

Auktionsförrättaren ropade: 
»Här ha vi skönheten, få vi nå

got bud?» Man fullständigt slogs 
om. varan. Unga narrar. och gam
la dårar _bjödo över varandra OGh 
drevo upp p:riset så högt, att jag 
för min del måste avstå. 

Så ropade han : >»Rikedom ! Vem 
bjllder?» och nu blev det ett larm! 
»Jag bjuder min ära», ropade en. 
»Jag bjuder ett liv i hårt arbete», 
skrek hans granne. »Jag bjuder 
min hälsa» - »min sömn» -
»mitt samvete» :.___ »mitt goda 
namn och rykte» - ja, en ropade 
till och med: »jag bjuder min 
själ».. Så gick det till, och jag blev 
alldeles yr i huvudet av' allt lar
met. Jag fick icke heller· - m1 



säger jag: Gud ske lov för det! -
något av allt, ehuru jag till min 
blygsel måste erkänna, att jag 
bjöd på ganska mycket. Auktio
nisten hade fått mig med, och det 
var nära att det gått olyckligt för 
mig. 

Sedan ropades det ut en mängd 
andra saker: ·kunskap, ära, nöjen, 
njutningar, titlar, ämbeten, goda 
platser, människogunst .och mycket 
annat. Jag 'bjöd högt på mycket, 
men allt slogs bort till oerhört hö
ga priser. 

Då .auktionen var slut, trädde en 
man fram till auktionsförrättarens 
plats och salubjöd en hel mängd 
andliga gåvor utan ett öres betal
ning. Man behövde endast allvar
ligt för.säkra, att man satte värde 
på dem. Han bjöd ut förlåtelse, 

frid, renhet, nya hj artan, frälsning 
hos Gud, tålamod, broderskärlek, 
trohet i det lilla, kunskap om san
ningen och mycket annat. Han ha
de emellertid knappt slutat upp
räkningen, förrän mängden hån~ 
log åt honom och ropade, att han 
skulle försvinna med sitt skräp. 

Så lyder en gammal berättelse. 
Far hölls den auktionen? Du 

känner väl möjligen inte till något 
om den. Kanske du själv varit 
med på den många gånger? 

Och vad var det för dårar, som 
stodo och bjödo på dessa fåfängli
ga ting och för.aktade Guds nåde
gåvor? 

Du har väl aldrig tänkt, att det, 
Gud ville giva dig, ingenting var 
värt? Tärrk noga på den saken ! 

De båda ljusen. 
Det var en gång ett stort vax

ljus. Det visste nog vad det var. 
»Jag är .av vax», sade det. »Jag 
lyser bättre än andra ljus, min 
plats är i ljuskrona eller silver
stake.» 

»Det . måtte vara något .härligt», 
sade talgljuset. »Jag är bara av 
talg, men jag tröstar mig med, att 
det aIItid är mera än att vara en 
liten dank. Den doppas bara två 
gånger, men jag är doppad åtta 
gånger för att få riktig tjocklek. 
Jag är belåten. Det är visserligen 
finare att vara av vax än av talg, 
men man ställer sig inte själv på 
sin plats i världen. Jag stannar i 
köket, men det är också därifrån 
hela huset får maten.» 

»Men det finns något, .som är 
viktigare än maten», sade vaxlju
set. »Det är att vara med ibland 
fint folk och stråla i de granna 
salarna. Här är bal i afton, nu 
blir jag och hela min familj snart 
hämtade.» Och så blev alla vax
ljusen hämtade, men talgljuset 
kom också med. Frun själv tog 

det i sin fina hand och bar ut det 
i köket. Där stod en liten gosse 
med en korg, som fylldes med po
tatis och några äpplen. Allt detta 
gav den goda frun åt den fattige 
gossen. 

»Där har du ett ljus med, min 
lille vän», sade hon. »Din mor sit
ter och arbetar ända in ·på natten, 
hon kan behöva det.» Husets lilla 
dotter stod strax bredvid, och då 
hon hörde orden »in på natten», 
sade hon glad: »Jag ska också va
ra uppe till in på natten. Vi ska 
ha bal, och jag får ha på mig de 
stora röda rosetterna.» 

Vad hennes ansikte strålade. 
»Det är härligt att se», tänkte 
talgljuset, »det glömmer jag ald
rig. Något sådant får jag visst 
aldrig se mera.» Och så gick gos
sen bort med korgen och ljuset. 

»Vart skall jag nu ta vägen?» 
t änkte ljuset. »·Jag skall till fat
tigt folk; får kanske inte ens sitta 
i en mässingsstake, medan vaxlju
set sitter i silverstake och ser det 
finaste folk. Vad det måtte vara 



härligt att 1ysa för fint folk!~ 
Och ljuset kom till fattigt folk, 

en änka med tre barn ·i ett litet, 
trångt rum mitt emot det rika hu
set. »Gud välsigne den goda· frun 
för vad hon gav!» sade modern. 
»Det är ju ett riktigt präktigt ljus, 
som kan brinna långt in på nat
ten.» 

Och ljuset tändes. Även vaxlju
sen tändes mitt emot i det rika 
huset. De strålade över de grannt 
klädda gästerna. 

Då kom den minsta flickan i det 
fattiga huset och tog bror och sys
ter om halsen.. Hon måste viska 
till dem den glada nyheten: »Vi 
ska i kväll - tänk ! Vi ska i kväll . 
ha varm potatis». Och hennes an
sikte strålade av lycka, ljuset sken 
rakt in däri, och det såg en glädje 
och lycka lika stor som i det rika 
huset. 

»Är det lika mycket att få varm 

KYRKOBLADET utkommer fr. 
o. m. detta år i ett till åtta sidor 
utökat format. Utvidgningen är 
möjliggjord genom höjda anslag 
från Styrelsen för Femte Döv
stumskoledistriktet, Upsala Stifts
råd (för Upsala och Gävleborgs 
län) och Domkapitlet i Västerås 
(för Dalarne), till vilka institutio
ner frambäres ett vördsamt tack. 
Detta tack riktas ock till Styrelsen 
för Sjätte Dövstumskoledistriktet, 
som genom ett anslag givit sitt 
stöd, och icke minst till Styrelsen 
för Första Dövstumskoledistrik
tet, vars välvilliga anslag under de 
gångna 5 åren av Kyrkobladets 
tillvaro möjliggjort saken. Vi hop
·pas, att Kyrkobladet skall få bli 
de dövstumma till glädje och väl
signelse framdeles liksom hittills. 
Vi ville också gärna få säga ett 
hjärtligt tack till det stora antal 

AVLIDNA. 
F r u Ka rolina Eriksson, f. Karlsson, 

Vingåker, d en 26 okt. 1934, 80 å r . 
J cppa Nilsson, Linköping, den 16 dec. 

19 4, 81 år. 
E ror Axel Olsson, Kolforsen, Ockelbo, 

d n 28 dec. 1934, 29 år. 
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potatis?» tänkte ljuset. »Här är 
ju lika stor glädje hos de små.» 
Och ljuset nös därpå, det vill säga, 
det sprakade. Mera kan inte ett 
talglj us säga. 

Bordet dukades, potatisen åts. 
Åh, vad den smakade ! Det var en 
hel festmåltid, och så fick var och 
en ett äpple till. 

De små kommo i säng, fingo en 
kyss och somnade genast. Men 
modern satt och sydde till långt in 
på natten för att skaffa uppehälle 
åt sig och barnen. Och från det 
rika huset mitt emot lyste ljusen 
och ljöd musiken. .Stjärnorna 
tindrade över alla hus, över de ri
kas och över de fattigas. De lyste 
lika klart och härligt över allt. 

»Det var verkligen en härlig af
ton>>, menade talgljuset. »Månne 
vaxljusen har det 'bättre i sina sil
verstakar? Det skulle jag gärna 
vilja veta, innan jag brunnit ut.» 

(Efter H, C . Andersen) 

dövstumma, som på olika sätt vi
sat sin tacksamhet för det lilla 
bladet och därmed givit oss en god 
uppmuntran i arbetet. 

Gudstjänster för dövsturwrna i 
Dalarne. 

Genom anslag från Domkapitlet 
i Västerås och Västerås .Stiftsråd 
kommer från detta år regelbundna 
Gudstjänster för dövstumma att 
ordnas i Dalarne. I 30 år har ge
nom Svenska Kyrkans prästmän 
verksamhet bedrivits i det övriga 
landet, och sedan Upsala och Gäv
leborgs län från 1934 och nu Da
larne fått denna sak provisoriskt 
ordnad är ingen landsdel helt i av
saknad av kyrklig verksamhet 
bland de dövstumma. Måtte Guds 
rika välsignelse följa det verk, som 
så kommer att utföras. 

0 J esu , värdes mig ledsaga 
På sanningens och f ridens stig! 
Du, som är mäktig i ide svaga, 
Din A ndes kraft för läna mig. 
Då kan jag tr ofast målet nå 
Och. en gång livets krona f å. 

(Sv. Ps . 27fi: () .~ 
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Gudstjänster. 

Första Distriktet. 

FEBRUARI. 
Lörd. 2. Lidingö, Kyrkan kl. 5. 
Sönä. · 3. · Stockholm; Storkyrkan kl. 2. 
Lörd. .9. Finsp:ong, Siottskapellet kt 4. 
Sönd. 10: Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Lörd. 16. • Katrineholm, Kyrkan kl. 11. 
Sönd. 17. Eskilstuna, Församlingshem

· Onsd. 20. · 

Lörd. 23. 
Sönd. 24. 

MARS. 

met kl; 11,30. 
Stockholm, Dövstumförening
en kl. 8. 
Mjölby, Kyrkan kl. 5. 
Motala,, Kyrkan • kl. 1. 

Lörd. 2. Enköping, Kyrkan kl. 2. 
Sönd. 3. Sto_ckholm, Storkyrkan kl. 2. 
Sönd. 3. U psala, Domkyrkan kl. 4,w. 

. _S. G .. S ve. n fors, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Å.Isten 13 31. 

Stockholm, · Dövstuniföreningen, Up
landsg. · 7, · onsd. ·den 20 febr. föredrag 
av pastor Svenfors: »Peter Fjellstedt>:>. 
Ljusbilder. . 

Linköping. Efter gudstjänsten den 10 
febr. fnbjudes till samkväm i Domprost-
gården. ··· · - · 

F e m t e D i s t r i k t e t. · 
FEBRUARI. 
Sönd. 3. 

Sönd. 10. 

Sönd. 17. 
Sönd. 24~ 

MARS. 

· ·-

Örebro, Norra Församlings
hemmet kl. 11. 
Arvika, For.sarrilingshemmet 
kl. 1. 
KoPJJarberg, Kyrkan kl. 1. 
Kumlå, Kyrkan kl. 12i30. 

Sönd. 3. Örebro, Norra Församlings
hemmet kl. 11. 

C .ar l-Ä k e A r e s k o g, 
Stureg:;I.t'ari .18, Örebro. Tel. 54 78. 

_ FlO RESA 

fill n.äirmaste gudstjänstplats kunna fat
tiga dövstumma inom f ärsta och f emte 
distriktet (Obs! endast inom dessa om
råden!) erhålla ur Thore Lindbergs fond 
om begäran · härom göres till pastor. 
Även .den som bor på platsen · me:r:i -är 
gammal eller sjuk .kan få åka ·bil till 
kyrkan. 

Om fattig dövstum önskar deltaga i 
Nattvardsgång kan fribiljett å järnväg 
erhållas till . närmaste plats för Natt
vardsgång. Skriv härom i god tid :förut 
till pastor. 

Föreläsningar. 

F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

Stockholm, Dövstumförening2n, Up-· 
landsg. 7, den 3 febr. kI. !'l,ao. Pasto1' 
Svenfors: · >) Zigenarfolkets underbar::c 
ödem. Ljusbilder. 

Eskilstuna, Församli:ngshemmet, den 
17 febr. efter gudstjänsten. Rektor 
Aurell: »Vägen ut ur lytets fängel C>». 
Tolk: Pastor Svenfors. 

Linkiiping, Församlingshemmet, den 
10 febr. efter gudstjänsten. Pa. tot" 
Svenfors: »Zigenarfolkets u.nderbar:::i. 
öd.en». Ljusbilder. 

Mo.tala, Blå Bandet, den 10 febr. H rr. 
Oskar Matthes: »Handelsvägarna fön 
och nu». · 

F e m t e D i s t r i k t e t . 

Örebrro, Dövstumf.öreningen, Drott
ninggatan 32, den 16 febr. kl. 7,:10. J~ I -
tor Madsen: ~Svenska allmognn liv o lr. 
seder under gångna tider>). 

Kopparberg, Folkskolan, d rr 17 f.eb1"' .. 
kl. 11,15. Dövstumlärare Lag arlAHOt • 
>>-Mikroorganismerna i hushåll tjiin . ! :11-. 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 

Upsa.la, Timrrtermansg. 1, den 15 fcb1". 
kl. 8. Fröken Elsa Fondelius: »Huru 
skeppen finna väg över haven~>. 

Gävle, Stadshuset, den 16 febr. kl. 7. 
Fröken F'ondelius : "Våi:a · födoämnen~. 

Borlänge, Ida Anderssons pensionat, 
den 17 febr. kl. 3. Fröken Fondeliu : 
»Huru skeppen finna :väg över hav m». 

Möten för Dövstumma· hålles av döv
stummissionär P. Alfr. Persson i An8-
gariikyrkan, Kungsholmsg . . 23, . Stoclc
holm, lörd. den 23 febr. kl. 7,30; i An
dreaskyrkan, Högbergsg. 61, S.tockholrnr 
onsd. den 27 febr. kl. '7,30: samt i: Söder
tälje·, Missionskyrkan, sönd. den 24 febr. 
kl. 4 em. -

Jl!rj,e;x;,emplar a'V Kyr!_c.oblaaet. 
. Ett J:>egräns~t anta~ exemplar av Kyr
kobladet kunna under året fritt erhålla. 
av . dövstumm-a i övriga distrikt, som å . 
önska. -Den som har någon bekant utan
fiir första, femte och sjätte distrikten 
områden_, som kan~ke skulle ha glädj c 
av bladet, kan anmäla namn och adres 
till pastor Svehfors, V esslevägert 7, Al
sten. 

KOM I RÄTT TID till gudstjänst 
och föreläsning !1 

A / B Gustaf Lindströ:t:ns Boktr., Sthlm 193~ 9·f. 


