
:r 4. Årg. 6. Maj 1035. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

J:</ör d ill a nlcl kommer jag. 

({) @ ud, i nåd min bön upplag f 
5'örlål mig alf min S};'ndaskufd f 
7Ju är m in Jader god oc f< h.ufd . 

Jtcnl hjärla kapa, @ ud, i mig 

($IL hjärla /u lfl av lro på d ig , 

:Av ödmjukhal, av p·öjd och f, .. iJ, 

.J[v lov och lack i all min lid f 

©c f< om jag f änga f eva /år, 
rr . d . . 
J m anga agar, manga ar, 

7nlifl min ålderdom mig bär, 

~om nu av dig jag buren är/ 
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Din dopdag. 
Tänker du någon gång på din 

dopdag? Den borde du egentligen 
fira varje år med tack till Gud. Ty 
det är en viktig dag i ditt liv. 

Då var Gud själv nära och in
gick förbund med dig. Det var 
det ögonblick, då Gud slöt dig i 
sina armar och gjorde dig till sitt 
barn. Det var då du fick arvsrätt 
i himmelen. Och ditt namn skrevs 
ej blott i kyrkboken på jorden utan 
också i Livets bok i himmelen. Du 
döptes i Faderns. Sonens och den 
helige Andens namn. Vad betydde 
detta? 

Vår himmelske Fader blev då 
som en fader för dig. Och det 
glömmer Han aldrig. Hans hjärta 

ömmar för dig. Hans hand vakar 
över dig. 

Kristus blev din Frälsare. Lik
som din himmel.ske Fader sör jer 
för din framtid, ditt dagliga bröd, 
din arbetskraft, ditt hem, så vill 
Kristus sörja för din själs fräls
ning. Med alla dina frestelser och 
med all din synd får du anförtro 
dig åt Honom. Han kan hjälpa. 

Och den helige Ande blev din 
fostrare, så att du en gång kan få 
ingå i himlens härlighet. 

Det är Guds underbara förbund 
med dig i dopet. Men en dag läng~ 
re fram mötte Gud dig åter. Det 
var på 

Din konflrmationsdag. 
Gud sade då: »Jag slöt förbund 

med dig i dopet. Du var då för 
liten att svara mig. Du kunde ej 
annat än taga emot, vad jag gav. 
Vill du nu bekräfta detta förbund? 
Vill du giva mig ditt hjärta och 
hela ditt liv?» 

Det var den treenige Guden du 
åter mötte. Vår himmelske fader 
frågade: »Vill du vara mitt barn 
och förtrösta på mig?» - Vår 
Frälsare stod vid hj ärtedörren och 
frågade: »Vill du vara min vän, 
och får jag vara din bäste vän?» 
- Och Guds helige Ande frågade: 
»Vill du låta mig fositra dig för 

himmelen och låta mig leda dig i 
allt?» 

Vad svarade du då? Blev ditt 
hjärtas svar, att du med Guds 
hjälp ville tro på, det betyder an
förtro dig åt och lyda din himmel
ske Fader, din Frälsare och den 
Helige Ande? Då var det en verk
lig konfirmation, d. v. s. bekräf
telse av dopets förbund med Gud. 

Och hur är det nu i dag? Tror 
du, att ditt namn står kvar i livets 
bok, eller har Gud kanske nödgats 
stryka ut det? Har du kanske 
kommit bort från Gud? 

Ett är visst. Gud står fast vid 



sitt förbund i dopet. - Luther 
liknar dopets förbund vid en båt. 
Man kan falla ur den. Men den 
är kvar. Och man får komma upp 
i den igen. Vänd dig till Gud i 
ärlig bekännelse och böm - »Om 
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vi bekänna våra synder, så är han 
trofiasit och rättfärdig, så att han 
förlåter oss våra synder och re
nar oss från all orättfärdighet.» 
(1 Joh. 1: 9.) 

(Efter Alex W. i P ojkarnas Andaktsh ok) 

Varför gå vi till Nattvarden? 
Varför gå människor till natt

varden? Varför har man alltid, 
så långt tillbaka som det funnits 
kristna människor samlats för att 
fira nattvard? 

På de frågorna har du kanske 
gått och tänkt mer än en gång un
der din konfirmationstid och sedan 
också. 

Varför gå vi till nattvarden? 
Låt mig försöka enkelt och kort 
svara på den frågan. 

I. Vi gå till nattvarden för att 
minnas Jesus. Detta är den för
sta och enklaste meningen med 
na ttvardsfirandet. 

När Jesus instiftade nattvarden 
och beskrev, huru man skulle gå 
till väga, sade han också dessa ord : 
»Gören detta till min åminnelse». 
Han menade alltså, att själva natt
varden skulle på ett särskilt sätt 
påminna om honom och bli till 
hjälp att komma ihåg honom och 
hans. kärlek. 

Hör inte detta till det allra vik
tigaste i livet att hava Jesu ord 
och Jesu bild i minnet? Jo, säkert. 
Och går det inte sämre att leva, 
Ju mer Jesus blir bortglömd? Jo, 
säkert. Och är månne jnte vårt 
liv som bäst och renast och star
kast och lyckligast, niär Jesu bild 
alltid står klar för oss? Jo, såkert. 
Och därför gälJer det för oss att 
minnas Jesus. Och här kan natt
varden bli oss en den allra mäkti
gaste hjälp. Många äro de, som 
genom nattvardens heliga måltid 
fått Jesu bild och Jesu kärlek le
vande i sitt hjärta alla sina dagar. 

»Har jag Jesus i mitt hjärta, 
se, då har jag glädjen all.» 
Men det finns ännu ett svar att 

lämna på frågan, varför vi gå till 
nattvarden, ja, ett svar, som går 
ännu djupare än det förra. 

IL Vi gå till nattvarden för att 
rnöta Jesus. Vi gå icke blott till en 
minnesfest utan till ett personligt 
möte med Jesus. Detta möte med 
Jesus är det allra innersta, det 
allra viktigaste i nattvarden. 

I somliga trakter av vårt land 
s,äga människor, när de skola gå 
till nattvarden: »Jag skall möta 
min Frälsare». Och det är den s.an
naste och bästa beskrivning jag vet. 

Nu få vi visserligen möta Jesus 
på mer än ett sätt. Det finns 
ingen vrå i världen, så öde och fat
tig att Jesus icke där vill komma 
tm' den, som av allt hJärta söker 
honom. Men vi veta genom Guds 
ord och genom alla kristna männi
skors erfarenhet, att han på ett 
särskilt sätt möter de sina just vid 
na ttvardsbordet. 

Detta betyder inte, att vi vid 
nattvardsbordet få märkvärdiga 
syner eller känna märkliga rörel
ser i vårt inre - fastän sådant 
också kan hända - men det bety
der, att vi där få v,ara hos honom, 
riktigt nära hans hjärta. När du 
kommer till nattvarden, så är du 
alltså i J es:u närhet. 

Och när en människa kommer 
nära Jesus, då känner hon sig be
höva ett: Förlåtelse. Och just det
ta får hon. Såsom Luther säger: 
syndernas förlåtelse, liv och salig
het givas oss i detta sakramenrt. 

Vi gå till nattvarden för att min
nas Jesus och för att möta Jesus 
och av honom få våra synders 
förlåtelse. - Gud hjälpe oss att 
med öppet hjärta möta honom. 
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C ed ers tröm. Svcn skaJ1 iircn s nnllvardsgi'rn g för e s lage t ,·i<l Polln\'a . 

Ett konfirmationsminne. 
Ni alla unga konfirmander och 

andra med följ med i tankarna till 
Östergötland, ända upp till Kol
mårdens skogar. En liten ensamt 
liggande stuga långt in i skogen 
är vårt mål. 

Sedan vi lämnat .fabrikerna vid 
Graversfors långt bakom oss, måste 
vi vandra länge på en av de många 
stigar, som gå genom de stora Kol
mårdsskogarna, innan vi äro fram
me. Men där, vid en krökning av 
vägen, ligger .stugan. Den är liten 
och enkel. Ja, den verkar nästan 
fallfärdig. Men vackert ligger den, 
inbäddad i ·skogens gröna famn, 
med skogssjöns lugna vatten där 
nedanför. Och när du kommer 
närmare, ser du, att också trevna
den tycks bo där. Eller känner du 
inte hur kaprifolium och reseda 
dofta, och solen skiner så var·mt 
över den lilla stugan och blom
morna däromkring - Härinne bo 
de båda gamla - Jones och mor 
Britta - och de äro som den strå
lande solen båda två. 

Se där på trappan sitter Jones, 
gammal och vit i huvudet av årens 
»snö». Men du ser, hur vänligt 
hans ögon lysa oss till mötes. -

Det är förunderligt, hur vissa ögon 
ibland kan se på en så hjärtevin
nande varmt, att man genast kän
ner: den personen måste jag tycka 
om. Så också här. Den gamle Jo
ne.s måste vi tycka om. Och gamla 
mor Britta också. De äro tvenne 
åldringar, som lärt sig ödmjukhe
tens svåra läxa. Och det där . vack
ra lj uset, som strålar ur deras 
ögon, det kommer inifrån, från en 
själ, som Gud gjort rik. 

Farbror Jones har så mycket att 
berätta för oss, om vi vilja stanna 
och lyssna på honom. Han talar 
om för oss, att han är född i den 
här stugan och sina bästa och 
vackraste ungdomsminnen har han 
just härifrån. 

Och nu vet jag alldeles säkert, 
vad han vidare skulle säga till 
Eder. Så här skulle han säga: 

»Eftersom ni är en hel skara av 
unga konfirmander, som kommit 
hit, så måste nii naturligtvis se 
mitt konfirmationsminne. » 

Nu skall ni inte alls vänta er, 
att han tar fram någon andakts
bok, som han fick, då han för 
många, många år sedan blev kon
firmerad, eller en psalmbok eller 



något sådant. Ånej då, hans kon
firmatiunsminne är av helt annat 
slag~ Det är ett mycket underligt, 
ja man kan tycka barnslig\ men 
fördenskull inte mindre betyd-else
fullt minne från hans konfirma
tionsdag. 

V i vilja ju i -alla fall · gärna se 
det, och så för han ·oss ·upp i sko.:. 
gen på andra sidan stUgan. Vägen 
bär uppåt. Vi komma tydligen till 
någon hög bergås. På krönet där
uppe stannar han. Vi samlas om
kring honom nyfikna. Det är inte 
svårt att se, att den gamles ögon 
få r ett säreget ljust uttryck, · då · 
han pekar på en mos.sbelupe11 
klipphäll framför oss och säger: 
»Ja, här' ser ni mitt konfirmations
niinne.>> 

Då märka vi där i berghällen ett 
inristat kors, och därunder bok
stäverna J. B. (Jones Berger) . 
Visserligen är det ojämt och dåligt 
inhugget och illa medfaret av sex
ho långa år, men vi kunne se det 
tydligt. Och vi förstå, att med 
denna enkla inristning i berghäl
len måste ett heligt minne vara 
förknippat. 

. Då berättar den gamle : 
»För 62 år sedan stod jag här 

ensam och grät. Och ändå var det 
min konfirmationsdag. Därborta 
i mitt hem var det så ensamt och 
tomt. Mor var död. För en vecka 
sedan blev hon begraven på kyrko
gården. Far mindes jag knqppast 
- han var död för länge sedan. 
Hur ensam var jag inte, och hur 
bittert jag grät: Hur tom och 
ödslig var inte min lilla stuga där
nere. 

Då kom jag ihåg de ord, som 
pastorn hade skrivit i min konfir
mationsbibel: 'Vill du bliva lyck
lig, så kom ihåg, att det går ej 
utan Gucl'. 

Och så tyckte jag mig åter sitta 
vid min döende mors bädd. Jag 
tyckte mig åter se, då mors ög-011 
såg in i mina, hur hon fattade min 
hand och sade : 'Min lille Jones, 
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jag lämnar dig nu, men glöm inte, 
att din mor längtar att få -se dig 
igen, hos Gucl.'» -

Ja, - så där berättai· -den gamle 
för oss. Och då vi åter se på det 
i berget inristade kor.set med hans 
namn under och åter se frågande 
på honom, fortsätter han·: · 

»Då bad jag Gu·d så varmt jag 
kunde, att fran den dagen Han 
måtte leda alla mina· ·steg i -denna 
världen, så att jag en gång kunde 
få möta min far och mor. - -

Då kände jag alldeles tydligt, 
som OI,.ll en osynlig hand fattat min, 
och jag visste också, att den han-
den var Guds hand. Jag kände 
också, att den handen fick jag 
aldrig släppa, om det skulle gå -mig 
väl i världen. Och jag kände mig 
genast så glad, ty nu· visste , jag, 
att jag inte längre var ensam. Gud 
skulle följa mig, om jag blött ''be"" 
höll min hand i hans. ' 1 , 

Jag såg ut över dalen där nedan
för - samma dal, som ni här se. 
Jag såg Bråviken skymta d"år 
borta och stora vidder av östgöta
landet därnere. Jag hörde bullret 
från fabrikerna nedanför mitt husi, 
och jag anade i det ögonblick@_t, 
hur stor världen var, hur mycket 
därnere, som skulle söka ryckad nin 
hand ur Guds hand. ·· 

Nej, denna dag och -stund ville 
jag aldrig glömma. Hit upp skul:
le jag ofta gå för att påminlias ·öm 
den. - Och då föll det mig in,I· at t 
jag skulle rista in ett minnesm~r
ke. -'----- Och jag tycker, jag kan se 
mig själv, hur jag ligger där på 
knä framför hällen och ristar kor
set, som stod inpräntat på pärmen 
av min bibel. 

Ja, ni ser där mitt minnesmär
ke, inristat på min konfirmations-
dag - mitt vackra, vackra kon/ ir
niationsniinne. 

Och var gång jag sedan varit 
här uppe - och det har varit 
många gånger - och sett det enk
la minnet från min barndomstid, 
har jag känt Guds hand fatta min. 
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Och jag har känt, att ingenting i 
livet skulle kunna komma mig att 
glömma, vad jag som 15-årig poj
ke här uppe lovade Gud - och min 
mor.» 

Ja, detta var en gammal man, 
som vi måste tycka om. - Men jag 
vet också säkeFt, vad han skulle 
göra, då ni skulle ta farväl av ho
nom. Då han tryckte er hand till 
avsked, skulle han se in i edra 
ögon och säga: »Glöm inte, att 

Guds hand också vill fatta din 
hand, just nu under konfirma
tionstidem Och fattar du den han
den och sedan aldrig .släpper den, 
då har du också ett konfirma
tionsmin111e, som du aldrig skall 
glömma.» 

Men vi alla äldre, som ha vår 
konfirmation långt bakom oss, vi 
må på nytt fatta tag i Guds hand. 
Då bli vi lyckliga. 

(Ur SYeriges Ungdom) 

Adelstenen. 
Har du hört talas om pojken, 

som stod nere vid havsstranden 
och roade sig med att kasta en 
sak gång på gång upp i luften för 
att sedan fånga den med händer
na? Bäst han höll på därmed; kom 
en kamrat springande och frågade 
·honom: »Vad är det du har i han
den?» - »JO», svarade gOS1Sen, 
»det är en ädelsten.» - »En ädel
sten!» - »Ja, just en ädelsten.» 
- »Men vad är det du gör med 
den?» - »Du ser väl, att jag le
ker!» - »Leker du med en ädel
sten?» - »Ja, visst gör jag det.» 
- »Men tänk om du skulle tappa 
den i sjön!» - »Det är inte far
ligt», skämtade po,fken, och så bör
j.ade han åter med sin lättsinniga 
lek. Den dyrbara stenen slungade 
han upp i luften. Det gick bra 
första gången, andra och tredje, 
men sedan plumsade det till i vatt
net, och juvelen var försvunnen. 

En bra dum pojke, säger du. Ja 
visst. Men vet du, jag undrar. om 
det inte finns ganska många både 
pojkar och flickor, och vuxna män
niskor också, som bära sig lika 
dåraktigt åt. De leka o.ch slarva 
med sin själ. Inte hör väl du till 
dem, som leka med sin själ? 
»Men», säger du, »själen är väl 
ingen ädelsten?» - Jo, det är just 
vad den är. Och den är inte en
dast en bland många andra dyr-

bara ting du äger, utan den dyr
baraste av dem alla. Det har Han 
sagt, som var visare och förstod 
bättre än någon annan på vår 
jord: »Vad hjälper det en männi
ska, om hon vinner hela världen 
men förlorar sin själ?». -

Det finns ju så mycket ont och 
fult i världen. Men det finns ock
~ ~. så mvcket gott och ljust och 
ädelt. Och ändå säger Jesus, att 
;:tll t det skönaste och bästa, som 
finns i världen, inte är så mycket 
värt som en enda människosjäl. -
Och om vi själva tänker efter, så 
måste vi förstå, att det är sant. 

Och så frågar jag åter, »Du le
ker väl inte med din själ? Du 
handskas väl inte med den så slar
vigt och lättsinnigt, att du kanske 
tappar bort den?» 

Du vet, att det finns människor, 
kanske dina egna kamrater, som 
tycka om att säga fula ord eller 
berätta om sådant, som är fult och 
smutsigt. För var.ie .gång- du är 
tillsammans med dem, leker du 
med din själ. 

Du vet, att det finns dåliga 
nöjestillställningar, som ansvars
.lösa människor anordna. Den som 
går dit, leker lättsinnigt med sin 
dyrbara själ. 

Du vet nog också, att det finns 
böcker, som innehålla dåliga och 
syndiga berättelser och kanske 



även bilder. Att öppna en sådan 
bok är detsamma som att slunga 
ädelstenen upp i luften med risk 
att förlora den. Alltid, när du ut
sätter dig för frestelser och faror, 
leker och slarvar du med själen. 

Glöm aldrig, vad din själ är 
värd! Slarva inte med den! För
sök alltid att värna och bevara den 
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mer än allt annat! Och själen be
varar du bäst genom att läsa Guds 
ord, genom att regelbundet bedja 
till Gud, genom att ofta deltaga i 
gudstjänsten, genom att flitigt gå 
till nattvarden. Så bevaras din 
själ, och då blir du själv en lycklig 
och glad människa. 

(Efter Torbjörn Wikmnrk i Sveriges Konfirmnnder) 

De svarta fjädrarna. 

En bondkvinna hade en gång 
spridit ut e!l lögnaktig historia om 
sin präst, och ryktet gick ut över 
hela församlingen och långt där
utöver. Ett halvt år senare blev 
hon sjuk, hon kom på andra tan
kar, gick till sin präst och bad om 
förlåtelse. 

»Gärna förlåter jag Eder», sa
de prästen vänligt. »Men då ni 
verkligen -gjort mig mycket illa, 
måste Ni ock uppfylla en önskan, 
som jag har.» 

Ja, det ville hon gärna. 
»Gå hem och slakta en svart 

höna. Plocka av henne alla fjäd
rarna, också de allra minsta. Slar
va inte bort en enda! Lägg så 
fjädrarna i en korg och kom hit 
med dem!» 

Gumman trodde visst, att det 
var fråga om någon slags troll
dom, och efter ett par timmar kom 
hon nyfiken tillbaka med sin korg 
till prästgården. 

Prästen sade till henne: »Gå nu 

långsamt genom hela byn och strö 
ut några fjädrar vid vart tredje 
steg! Gå sedan upp i kyrktornet 
och skaka ut resten av fjädrarna 
däruppe. Kom sedan tillbaka!» 

Bondgumman kom tillbaka om 
en halv timme. 

»Gott», sade prästen vänligt, 
»gå nu genom hela byn och samla 
ihop alla de utströdda fjädrarna 
i din korg. Men se till, att ingen 
fattas!». Kvinnan stirrade för·
skräckt på prästen och sade: 
»Det är ju alldeles omöjligt. Vin
den har redan fört de flesta vida 
omkring!» 

»J:a, ser Ni, så har det också 
gått med de onda orden, som Ni 
en gång strödde ut! Vem kan 
taga dem tillbaka och göra allt 
gott igen!» 

Så_ går det mea många onda ord 
och historier, som vi berätta för 
varandra. De äro som små lätta, 
svarta fjädrar, som vinden sprider 
vida omkring. Vem kan samla 
dem tillhopa igen? 

AVLIDNA. 

Jenny Sofia Johansson, Oden sala, den 
25 febr., 31 år. 

Per Larsson Stång, Limedsfors·en, den 
26 mars, 81 år. 

Fru Dorotea Margareta . Pettersson, f. 
Holmqvist, Visby, <len 27 mars, 56 år. 

H erren läre oss så betänka vår egen 

för estående bortgång, att niir vi skdla 

skiljas från detta förgängliga livet, vi 

mii vara beredda till en salig .hädanfärd. 



Gudstj.änster~ . 
. F ö.r .s ta Distriktet. 

MAJ. 
Sön.~L . 5 . . .Stockhohn, S.torkyrkan. kl. 2. 
Lörd. 11. . Fr;igersta, Kyrk.salen kl.4,30. 
·sond. · i2: Eskilstuna~ Klosters · Kyrka 

"kl. 12:30, ' ' . 
Sönd. - ·12.· 'Kungsör, · K:yrkan -kl. 4·. 

Nattv:ard. . . 
F'xed. . . J 7 • . _Re,ijmyrn,-.Kyrkan __ kl. ll,ao. · 

Nattvard. · 
Lörd . 18. Katrineholm, Kyrkan kl. 11. 
Lörd. 18. Finspong, Slottskapellet kl. 

4. Nattvard. 
Sönd. 19. Norrköping, ·.:. Jledy.jgs , Yö:r:

samlingshem kl. 11,30. " 
Sönd. 19. Motala, Kyrkan kl. 5. Natt

. . vard. 
~ånd ._ 2_0 . . Valdf3m_a'(svik, Kyrkan kl. 1. 

Nattvard. · 
Lörd. · 25.- · visby·, · Församlingshuset 

kl. 7. 
Sönd. 26. Visby, .Domkyrkan . kl. 2. 

Nattvard. 
Onsd: - ···29. · Stockliozrn; Ma.n.illa kl. 5. 

Konfirmation . 
K:i; .- H .-d: 30 . Stockholm, Man.illa kl. 11,30. 

Nattvard. 
JUNI. 
Lörd. 1. Åt'J}idaberg, Kyrkan kl. 11. 
LÖrd. ' -i: Mjölby, Kyrkan kl. 4,:rn. 

Nattvard. ·· 
Sönd. 2. ·Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Mand. s. Kisa, Kyrkan kl. 12. 
Mån.d. . 3. . Torpa, Kyrkan kl. 4. 

S. G. S v e n f o r s, 
V_esslev~gen 7, Ål sten. Tel. Ålsten 13 31. 

Stockholm,. K . . F . U . . K., Brunnsg. 3, 
tisd .. den 14 maj .kl. 7 ,30. Komminister 
Kyhlberg: »Francisk~s från Assisi -
Guds· lille fattige .» Ljusbilder. 

Visby. Gudstjänst hålles sönd. den 28 
april . kl. 6 e. m. i Församlingshuset av 
Dövstumlärare Algot österlund. 

MAJ. 
Sönd. 

Sönd. 

Sönd. 
Sönd. 
Torsd. 

JUNI. 
Sönd. 

Sönd. 

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

5. 

12. 

19. 
26. 
30. 

2. 

2. 

Örebro, Norra Församlings
hemmet kl. 11. 
Kristinehamn, Kyrkan kl. 
1,30. 
Lindesberg, Kyrkan kl. 1,30. 
Kumla, Kyrkan kl. 12,ao. 
Glanshammar, S. Jakobs
son kl. 12. 

Örebro, Norra Församlings
hemmet kl. 11. 
Örebro, Nikolaikyrkan kl. 
1,30, Konfirmation· och Natt-
vard. 

Ca r l:-Å k e Ar e skog, 
Sturegatan 18, Örebro. Tel. 54 78. 

Föreläsningar . 
F ö r s t a D i s t r i k t t. 

Stockholm, Dövstumfören ing 11, Up
land.sgatan ·7r den 28 april kl. 7. Frök ' Il 
.Fondelius.: »Kooperationem. Lju bi ld r. 

Norrköping, Hedvigs Församlin ·sh m, 
den 19 maj efter gud$tjänsten . Rektor 
Zonnnarin: . »Djur i skog~n .» 

Linköping, . För.samlingshemm t, d 11 

19 maj kl. 4, ·samma föreläsning . 

Motala, Församling.shemmet, d · n 1 !> 
maj efter gudstjänsten. Pastor Svrn 

·fors: »Någqt om gammal sven k folktro ··-·och ·:to1ksed.»- · -

Eskilstuna, Klosters församling hcn , 
den 12 maj ·efter gudstjänsten . Rek to r 
Zommarin: »Vårt dricksvatten .» 

Fagersta, Kyrksalen, den 11 maj cftc· r 
guds,t j änsten. Rektor Zomma1fo: »Ro
}.iden». 

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

Örebro, Dövstumfö.reningen, Drott
ni:nggatan 32,, den 4· ·maj - k). 7,:w. n ·k
tor Zomma.rin : »Marie Curie o ·h rn
dium». 

Arvika, Församlingshemmet, d 11 18 
maj kl. 6 e. m. Red. Fondeliu : »M·tt 
och dryck i forna tider» . 

Kil, Järn vägshotellet, den 19 maj k I. 
1,no, samma föreläsning. 

Örebro, Dövstumföreningen, den 19 m·tj 
kl. 7,ao, samma föreläsning. 

Kopparberg_, Folkskolan, d en 26 maj 
kl. 11. Rektor Zommarin: »Marie Curi ' 
och radium» . 

Kumla, Församlingssalen, den 2t) maj 
·kl. 1,30. Pastor Areskog: »Lagar, om 
vi böra känna till.» 

Sjätte D i ·s t rikt e t . 

Enköping, Fanna Missionssal, den 30 
maj kl. 12. Dövstummissionär P. Alfr. 
Persson. 

Frälsningsarmens verksamhet bland 
de dövstumma i Sverige fira r 40-år.·
jubileum detta år, vilket firas rn d mö
ten_ i Stockholm, Hornsg. 96- 9 , <l n 
29- 30 maj . Representanter från d ' 
<lövstummas värld och Armen 1 darc 
medverka. · 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm l!Hlfi 




