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DE DÖVSTUMMA-S KYRKOBLAD 

R. Grimm-Sacl1se11bei·g: Skörd. 

Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan 

sår, det skall hon ock skörda. Den som sår i sitt kötts åker 
kall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens 

åker, han skall av Anden skörda evigt liv; Och låtom oss icke 

förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola 

vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd. 
(Gal. 6: 7-9.) 
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V ad människan sår, det skall hon ock skörd·a. 

Snart är det slut med den här-· 
liga sommaren. Hösten närmar sig 
alltmer. Nu är det bråttom med 
skörden av vete, råg och havre. 
Skördetiden är inne. Den giver oss 
alla mycket att tänka på. Aposteln 
Paulus säger: »Vad människan 
sår, det skall hon också skörda». 
Om du sår ogräs, får du också 
skörda ogräs. Men sår du ädel 
säd, blir också skörden ädel säd. 
Mycket mer gäller detta i andens 
värld. Det som du nu sår, skall 
du få skörda sedan. Gud handlar 
med oss alla efter den lagen. Om 
vi försöka göra Guds vilja, få vi 
snart erfara Guds välsignelse. Gud 
giver oss då sin frid. Vi bli för
vissade om, att Han är med oss i 
allt här på jorden. Och vi veta, 
att Han sedan tager emot oss i 
Himmelen. Men äro vi onda män
niskor, vilja vi icke lyssna till Hans 
ord eller lyda Honom, då blir det 
svårt för oss, när liemannen Döden 
kommer. Om du nu är vänlig och 
hjälpsam mot din nästa, kanske du 
icke alltid får den glädje och till
fredsställelse, som du hade tänkt. 
Men din godhet är icke förgäves. 
Vad man sår, får man skörda. Du 
sår nu, du får skörda sedan. Ka~ 

Av fö'rgängelsen är färgad 
All den fägring, sommarn gav; 
Åkerns sista skörd är bä1;gad. 
Angens blommor fallit av. 
Och när höstens vindar svala 
Härja lund, som gulnad står, 
Höra vi Guds stämma tala 
Om hur snart vår tid förgår. 

(Galaterbrevet 6: 7.) 

ske det dröjer länge. Men till sist 
kommer belöningen. 

Den franske konungen Ludvig 
XV, som levde hela sitt liv i sus 
och dus och slösade bort allt, som 
han kunde slösa bort, han sade 
ofta: »efter oss syndafloden». Det 
blev ju också hans son, som fick 
taga emot skörden av den dåliga 
sådd, som fadern utsått. Han fick 
möta den franska revolutionen och 
själv blev han halshuggen. Vi 
kristna, som veta, att vår tillvaro 
icke slutar med döden, vi behöva 
mera tänka på, att vi icke genom 
döden kan komma undan det som 
vi under vårt liv här på jorden 
utsått. Vilket ansvar ha vi icke! 
Särskilt ansvarsfullt är det att 
vara en ung människa. Ty den 
har hela livet framför sig. Du 
unge man och du unga kvinna, för
sök att leva så, att du med glädje 
kan vänta på skörden av ditt liv 
ibland människorna! Ansvaret kan 
kännas tungt och svårt. Ensam 
kan du icke heller bära det. Men 
det finns en, som kan hjälpa dig. 
Det är den ende starke, Jesus 
Kristus. Välj Honom till ditt livs 
ledstjärna! Men gör det nu,, icke 
sedan! 

Liksom strån för lien falla, 
Skola vi ock mejas ned; 
Hö och stoft vi äro alla, 
Lång är ej vår vandringsled. 
Men om också döden skriver 
Lag för allt, som föds på jord, 
Dock evinnerligen ·bliver 
Of önissnat Herrens ord. 

Låt, o Gud, på oss fullbordas 
Löftet i dess vittnesbörd 
Om det vetekorn, som jordas 
Men skall gro till evig skörd! 
Värdes ock, när levnadshösten 
Brett sin skymning kring vår sti'g. 
Rikt hugsvala oss med trösten 
Om ett liv i ?ius hos Dig. 

(Sv. Ps. 646.) 



.51 

Slutmålet. 

··Något av det bästa,. som vi män
niskor äga, är hoppet. Alla se vi 
mot framtiden och hoppas. »När 
jag blir stor», tänker barnet, »då 
skall jag uträtta stora ting. » »När 
jag blir man», tänker ynglingen, 
»då börjar livets lycka.» »När jag 
får en bra plq ts med s tor lön, när 
jag blir gift och får ett eget hem, 
då skall jag känna mig nöjd och 
glad», så tänker man längre fram 
i livet. 
. Men om du får leva~ till dess du 
blir gammal, vad skall du då hop
pa,s på? Ingenting kanske? Ingen
ting annat än att dö och läggas i 
en trång,- ,svart kista och sänkas 
djupt ned i jorden för att bli upp
äten av maskar. Ty detta är ju 
dock det sista, 1som väntar dig här 
i världen. Så har det gått med 
alla människor. Så skall det också 
gå med dig. Hur olycklig är icke 
den människa, vars enda mål är 
graven! 

För några år hände det, att ett 
järnvägståg råkade sätta sig i rö
relse vid en station, utan att nå
gon människa befann sig på loko
motivet. Det var på natten, och 
till en början märkte människorna 
inne i vagnarna ingenting. Men 
när tåget rusade fram i nattens 
mörker med allt vildare hastighet, 
började de bliva förskräckta och 
ropade: »Vad bär det hän med 
oss? Hur skall detta sluta?» All
deles på samma sätt är det med 
de människor, som icke känna Gud 
och icke hava något hopp för evig
heten. De rusa fram genom livet 
utan att veta, vart det bär. Och 
slutet måste bliva något fruktans
värt. 

Människorna, om vilka jag nyss 
berättade, blevo räddade därige
nom att konduktören lyckades hop
pa över till lokomotivet och stanna 
tåget. Ty på den tiden fanns icke 
några nödbromsar inne i vagnar
na. Hur tacksamma måste icke 

alla de resande hava varit emot 
konduktören, deras räddare ! 

Vi ha alla en istor räddare, Her
ren Jesus Kristus. Han har fräl
sat oss från att gå förlorade. Han 
har givit oss: ett mål att leva för, 
ett mål, som icke försvinner i dö
den. Minns du, hur han _sade till 
de sina, innan han .skilj detS ifrån 
dem för att dö? Han .sade: »I min 
Faders hus äro många boningar. 
Jag går bort för att bereda eder 
rum. Och när jag har gått bort 
och berett ~der rrum, 1skall jag 
komma tillbaka och taga eder till 
mig. Där jag är, där skolen I ock
så vara.» 

Den som lämnar sitt hjärta åt 
Herren Kristus för att lyda och 
tjäna honom, han skall aldrig dö. 
Väl skall hans jordiska kropp bry
tas ned och läggas i graven. Men 
hans ande skall leva för evigt hos 
Gud. Hans mål i livet är därför 
icke ovisst. Såsom Jesus .själv kan 
han säga: »Jag vet, varifrån jag 
har kommit och vart jag går». Jag 
har kommit ifrån Gud för att leva 
här på jorden en liten tid. Och 
när min vandring här nere är slu
tad, får jag gå till mitt rätta hem 
i Himmelen. 

Salig är du, om du äger den för
vissningen i ditt hjärta, att Jesus 
har gjort rum också för dig i det 
stora Fadershuset i himmelen. Vad 
gör det då, om också livet här på 
jorden ibland skulle bliva litet be
svärligt! Vad gör det, om du ibland 
måste känna dig fattig och ensam 
och sorgsen! Se uppåt mot him
melen och tänk; 

:Så även jag skall vinna 
i Jesu Kristi namn; 
Ja~ också jag,' 
så arni och svag 
skall en gång målet hinna 
i härlighetens hamn. 
Så även jag iskall vinna 
i Jesu Kristi namn, E. A. 



En märkvärdig SJO. 

· Låt oss i tankarna göra ett be
sök vid en av jordens märkvär
digaste sjöar, den .sjö, i vilken flo
den J orda:ri i Palestiina tömmer sitt 
vatten! 
. · Det är på våren, vid påsktiden. 
Vi tänka oss, att vi nyss besökt 
Jordan i trakten öster om staden 
Jeriko. Vi ha där fått se, hur 
stora skaror av vitklädda pilgri
mer (främlingar) under jublande 
glädje ·döptes i flodern. Härifrån 
begiva vi oss mot ,söder. Först går 
vägen genom buskarna vid flod
stränden, · .sedan litet väster om 
floden över öppna fältet. Snart äro 
vi framme vid stranden av en gan
ska .stor .-sjö: Den är omkring tre 
gånger så stor ·som sjön Siljan i 
Dalarne. Spegelblank ligger vat
tenytan framför oss. Först .syn
tes vattnet mörkblått. Men nu på 
närmare håll har det en grönaktig 
färg. Runt omkring sjön resa si:g 
kala, ödsliga berg, det ena bortom 
det andra. · De tyckas skimra i 
rödviolett och blått. Men en tunn 
dimma ligger över dem, så att vi 
icke kunna se dem klart. Ju högre 
solen · stiger på ·himlen, dess mera 
tryckande blir värmen. Det känns, 
som om 1solen brände hetare här 
än på -andrå· platser. Och det är 
icke heller underligt. · Ty denria 
märkvärdiga sjö är den djupast 
liggande platsen på hela jordens 
yta~ Nästan hela Jordandalen lig
ger mycket lågf. Sjön Genesaret 
ligger omkring 200: meter under 
Medelha\rets ·yta. · Men denna sjö, 
där vi nu befinna oss, .ligger . dub"'
belt så djupt, ungefär 400 meter 
under Medelhavets vatten.spegel. 

Vattnet i 1sjöi:L ser så vackert ut. 
Men ändå gripas vi av beklämning. 
Ty stränderna äro så · öde; Enda.st 
här och där se vi några växter 
med · långa.' och starka taggar. Allt 
ser så dött ut - vi · befinna oss 
ju också vid Döda Havets 1strand. 
~ng~J!· fisk.simmar i vattnet. fögen 

mussla, ingen korall påträffas där. 
Ja, men här på stranden ligger 
ju en mussla och en död fisk ! Sant, 
men de ha förts. hit med Jordan
floden lik:som också de där gråvita 
grenarna och trädstammarna, som 
ligga uppkastade på stranden. 

Så underligt vattnet ser ut, när 
vi taga det i handern ! Klart är 
det nog, men det är liksom oljigt. 
Och så det smakar ! Får man bara 
några droppar vatten på läpparna~ 
så svider de t hela dagen. Ännu 
värre är det, om vattnet kommer i 
ögonen. Men varför är det så? Jo, 
sjöns vatten innehåller en mängd 
olika sa1lter. Ju .djupare man kom
mer, desto saltare blir vattnet. 
Och sjön är myck~t djup, ända till 
400 meter. Den djupaste punkten 
på sjöns botten ligger alltså 800 
meter under Medelhavets yta. Dag
ligen lämnar floden J ordan mer än 
600 millione,r tunnor va tte·n till 
sjön, men Döda Havet har intet 
avlopp. Allt vatten, som kommer 
dit, dunstar bort i den ,starka het
tan och lämnar enda.st kvar en del 
salter. Så har det gått århundrade 
efter århundrade. I sådant vatten 
kunna inga levande varelser bliva 
vid liv. Till och med havsfiskar, 
som man på för.sök släppt dit, ha 
snart dött. Sådant är Döda Havets 
v~~n. _ 

Men vi se oss omkring ännu en 
gång, där vi stå vid norra änden 
av sjön. Förgäves söka vi upp
täcka södra stranden. Den är lik
som ,höljd i solrök. Det är 71

/ 2 mil 
dit. På sidorna, till hö1ger och till 
vänster äro stränderna tvära och 
branta,. SWrsta bredden är l1/2·mi1. 
På ett ställe är sjön blott 1

/ 2 mil 
bred. Från östra stranden· skjuter 
nämligen ut en rätt stor halvö; 
som kallas »Tungan». Den del av 
Döda Havet, som ligger bortom 
denna halvö, är mycket mindre än 
den andra delen och är också myc
ket olika den andra. Här är det 



, 
I 

icke så djupt vatten, på sin höjd 
31

/ 2 meter. 
Icke alltid ligger sjöns yta så 

lugn och spegelklar som nu. Det 
kan storma också här. En re1sande, 
som en gång befann sig ute på en 
båt i sjön, berättar, att när vå
orna slogo mot båten, var det lik
som om man slagit med. en stor 
och tung hammare. Efter sådana 
stormar bruka väldiga stycken av 
naturlig asfalt driva i land. Asfalt 
liknar beck, men det kan brinna. 
Det kallas också » j ordbeck» ( 1 
Mosebok 14: 10). De gamla ro
marna kallade sjön för »Asfalt
sjön». 

överallt, både på sjön och runt 
omkring sjön, råder nu dödens 
stinhet. Så underligt: en gång för 
länge, länge sedan funnos här rika 
städer med många invånare. So
dom och Gomorra, Adma och Se
boim hette städerna. Redan på 
den tiden fanns den norra delen 
av sjön, som sträcker sig intill 
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»Tungan». Söder därom, i Siddims
dalen, lågo dessa fyra städer. Om
rådet var mycket fruktbart, »som 
en Herrens lustgård». Men männi
skorna voro mycket sedeslösa och 
ogudaktiga. Tidi'gt en morgon kom 
Guds dom. En fruktansvärd jord
bävning inträffade, en sådan jord
bävning, som sedan flera gånger 
skakat Jordandalen. Jordens inre 
öppnades. Hela trakten var full 
av brännbara ämnen. Dessa an
tändes och kastades högt upp mot 
himlen. S1edan kommo de ned så
som ett regn av eld och svav~l 
över de dödsdömda städerna. Så 
bildade'S' den södra delen av »Salt
havet». 

Vi bli vemodiga och sorgsna, när 
vi stå vid 1stranden och se ut över 
sjön, där nu allt är så tyst och 
stilla. Det är liksom om vi hörde 
domens ängel ropa ut över jorden: 
Gud 1 åter icke gäcka sig. 
Vad människan s år, det 
s k a 11 h o n o c k :s k ö r d a. 

Jordan. 
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Konfirmanderna i Örebro. 

Ditt lynne. 

En vis man hade i sitt arbets
rum en stor tavla. På densamma 
stod att läsa: 
i ensamheten hav akt på dina tan

kar, 
i heimlmet haN akt på ditt lynne, 
ute bland människor hav akt på 

dina gärningar ! 
Bättre levnadsregel kunna icke 

heller vi få. Alla dess tre delar 
borde vi därför skdva in i vårt 
hjärta., och icke glömma någon ut
av dem. Ty de höra mycket nära 
tillsamman, både tanken och lyn
net och gärningen. Har j ~g onda 
och stygga tankar, bHr mitt lynne 
och mina gärningar också onda och 
dåliga. Och tänker jag goda och 
kärleksfulla tankar, blir lynnet och 
gärningarna likadana. 

På vårt lynne beror glädjen och 
trevnaden i hemmet, ja, även utan
för detsamma. Ont och dåligt 
lynne förbittrar samlivet, men ett 
gott och fridsamt lynne skapar 
glädje och lycka. Ett hems alla 
medlemmar borde ju vara de bästa 
vänner. De borde hjälpa och upp
muntra, förlåta och tacka varand-

ra. Och dock, det går kanske icke 
många daga·r utan att de bringa 
varandra sorg och tårar genom ett 
dåligt humör. Vad det väl behöv
des, att vi lärde oss behärska vårt 
lynne! Kort. är .samlivets tid. Vi 
skulle i sanning ej göra det tungt 
och glädjelöst för varandra. 

Lynnet är ett mycket illfundigt 
ting. Det byter om och växlar så 
förunderligt lätt, .såvida man inte 
vakar över detsamma. 

En del människor äro så glada 
och vänliga, när de möta främ
mande. Men så fort de kommit 
inom hemmets dörrar, äro de lik
som förbytta. Då äro de arga, 
ovänliga och ohjälpsamma. Andra 
människor gå ständigt och äro 
sura och ledsna. En ohjälplig av
undsjuka har gjort dem missnöjda 
med allt och alla. Se de något 
gott, finnes detta alltid hos and
ra. Andra hava det bra, men de 
själva hava det illa och dåligt. Att 
detta oftast är derais eget fel, 
kunna de inte tänka sig. Nej, de 
ka,sta alltid skulden på omgivning
en, på husbonden, på samhället. 



Ett tredje slags människor a ter 
vakna alltid, såsom man .säger, på 
orätt sida. Redan tidigt på mor
gon~n äro de vr,esiga och arga. 
Man vågar knappt tilltala dem. 
Eljest borde ju nattens vila ha 
givit sinnet frid och ro. Men des
sa männi1skor ha kanske ett dåligt 
samvete. Och detta har gjort 
.sömnen orolig. En obetydlig och 
opåräknad anledning kan komma 
ovädret att bryta ut. Den förste, 
som de möta, får lida för deras 
dåliga lynne. De börja gräla och 
träta. De tro sig till och med 
»1säga :sanningen». Sedan ursäkta 
de sig kanske: »Ja, jag har ett 
.sådant häftigt lynne, .så du måste 
förlåta mig !» 

I vårt hjärta tycka vi nog, att 
ovan beskrivna människor handla 
både dumt och löjligt och illa. Till 
den tanken borde vi foga detta 
goda beslut: sådan vill jag inte 
vara och så vill jag inte göra. 

Lyckligtvis finne1s det även ett 
fjärde 1slags människor. De ha lärt 
sig att behärska sitt lynne. De 
äro alltid glada och vänliga. De 
arbeta med fröjd. Möta de någon 
oförrätt,, bära de detta med tåla
mod. Klaga de, är det över sig 

55 

själva. Fröjdas de, är det över 
Guds barmhärtighet. Sådana män
niskor är det lätt att vara tillsam
mans med. Ty de sprida glädje 
omkring s1ig. Och, inte sant, Her
rens lille vän därinne i .samvetet 
ropar till oss: »Sådan skall också 
du vara. Sådan skall också du 
sträva efter att bliva!» ~ 

Men skall ett fel kunna rätfas, 
så måste vi finna dess rot och 
vårt dåliga och ojämna lynne lig
ger endast och allena.st i vår egen
kärlek. Vi tänka blott på öss själ..: 
va och glömma alla andra. · Vi ha 
fordringar blott på andra, men inte 
på oss själva. 

Egenkärleken är vår stö~sta och 
allt omfattande ·synd. Den måste 
därför dag för dag allt mer och 
mer borta.rbeta·s. .Sådant har sina 
svårigheter. Men vi äga en osvik
lig Hjälpare i Jesus·. Han själv 
var det .stora tålamodet och den 
stora kärleken. Han kan förnya 
oss. Låtom os,s då öppna vårt 
hjärta för Herren! Får Hans kär
lek makten därinne, då blir vårt 
lynne ljust och glatt. Vilken vinst 
för os.s själva! Och vilken lycka 
för det inbördes samlivet! 

G. Bratt. 

Arbeta på dig själv! 
Mitt för universitetet i Lund är 

ett konstverk upprest: »Mannen, 
som bryter sig fram ur klippan ». 
Man ser ett väldigt stenblock, och 
ut ur detta ser man en människa 
tränga sig fram. Till hälften har 
hon lyckats. Och de fast slutna 
läpparna och de hårt spända musk
lerna tala om en stark vilja att 
helt komma fram. 

Fram ur okunnigheten och rå
hetens klippa skall du arbeta dig! 
Men till detta fordras ett fast be
slut, en stark energi och en out
tröttlig längtan att nå fram till 
målet. Av naturen äro vi som den 
råa, ohuggna stenen. Där äro skar
pa kanter att hugga bort. Där äro 

många ojämnheter att slipa ut. 
Det är sant, att det kunna vi icke 
av vår egen kraft. Gud måste här 
hjälpa oss. Ibland använder han 
sorgen och lidandet, motgångarna 
och svårigheterna för att skapa 
om oss och få · fram den riktiga 
människan. Och det gör ont. Men 
veta vi, att det är Han, som gör 
det, så kunna vi härda ut. Vi be
höva också hjälpa till ;själva i det 
arbetet. Vi kunna hindra Gud att 
nå det mål, som Han har be
stämt för oss : frälsning ur s.ynd 
och okunnighet. Han manar oss i 
sitt heliga ord: »Arbeten med 
fruktan och bävan på eder fräls
ning!» 



56 

Gudstjänster. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

SEPTEMBER. 

Sönd. 1. 
Sönd. 1. 
Lörd. 7. 
Lörd. 7. 

Fred. 13. 
Lörd. 14. 
Sönd. 15. 
Sönd. 15. 

Månd. 16. 
Sönd. 22. 

Tisd. 24. 

Fred. 27. 
Sönd. 29. 

Sönd. 29. 

Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Lidingö, Kyrkan _kl. 4. 
Katrineholm, -Kyrkan kl. 11. 
Finspong, Risinge gamla 
kyrka kl. 4. . 
Godegård, Kyrkan kl. 12,30. 
Mjölby, Kyrkan kl. 5. 
Motala, Kyrkan kl. 12,30. 
Linköping, Domkyrkan kl. 
3,30. 
Kisa, Kyrkan kl. 11,i!Q. 
Upsala, österplans kyrksal 
kl. 4,30. 
Stockholm, Betlehemskyrkan 
kl. 7,30 (se nedan). 
Norrtälje, Kyrkan kl. 12,30. 
Nyköping, S :"t Nikolai kyrka 
kl. -1. ' 
Eskilstuna, Klosters För
samlings-hem kl. 5. 

S. G. S v en f o r s, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Ålsten 13 31. 

Stockholm. Församlingsafton tisd. den 
24 sept. kl. '7,;30 hos: Evangeliska Föster
landsstiftelsen i Betlehemskyrkan, Ser
gelgatah 6- (nära Hötorget) .. Föredrag 
av rektor Nils Roden om Abessinien med 
ljusbilder. Avslutning . av pastor Hag
ner. Samkväm. 

Linköping, lörd. den 7 sept.-: Ljus
bildsföredrag om Palestina av dövstum
lärare österlund. Samling hos herr ös
terlund, Repslagareg. 34, kl. 6 e. m. 

N orrkö]Ying, Dövstun:i-4cretsen, östra 
Eneby Församlingssal, den 2 och 16 
sept.: Arbetsmöte., Den -30 sept.: Läger
afton.· Referat från lägret i V. Eneby 
av Britta Svensson. Ljusbilder. 

U psala. Efter gudstjänsten den 22 
sept. inbjudes till samkväm i österplan. 

Finspong. Efter gudstjånsten i Ri
singe gamla kyrka den 7 sept. inbjudes 
till kyrkkaffe i prästgården. 

AVLIDEN. 

Erik ·Gustav Hasselgren, östra Mark, 
Almby, den 29 juli, 82 år. 

När jordisk kraft och glädje härjas 
E n gång på dödens skördedag 
Och vi stå mogna för att bärgas, 
I dina hyddor hem oss tag 
Bland dem, som du församla vill 

. Att dig för evig t höra till. 
(Sv. Ps. 637: 4) 

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

Sönd. 1. Örebro, Norra Församlings
hemmet kl. . 11. -

Sönd. 8. Arvika, • Församlingshemmet 
kl. 1. 

Sönd. 15. Kumla, Församlingssalen kl. 
12,30. 

Sönd. 22. N ara, Kyrk~n kl. 1. 
Sönd. 29. Filipstad, Kyrkan kl. 1. 

OKTOBER. 

Sönd. 6. Örebro, Norra Församlings
hemmet kl. 11. 

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

Ä r k e s t i f t e t. 
SEPTEMBER. 

Torsd. 19. Ockelbo, Kyrkan kl. 3. 
Fred. 20. Bollnäs, Kyrkan kl. 11. 
Fred. 20. Färila, Kyrkan kl. 5. 
Lörd. 21. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12. 
Lörd. 21. Söderhamn, Kyrkan kl. 5. 
Sönd. 22. Gävle, Helga Trefaldigh et · 

kyrka kl. 12,30. 
Sönd. 22. Upsala, österplans kyrksal 

kl. 4,30. 

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

Stockholm, Dövstumföreningen, Upp
landsgatan 7, sönd. den 8 sept. kl. 7. 
Pastor Svenfors-: »Mormonerna - ett 
underligt religionssamfund». Ljusbilder. 

Nyköping, V. Församlingssalen den 29 
sept. kl. 11. Rektor Zommarin: »Boli
den». 

Eskilstuna, Klosters Församlings-hem 
den 29 sept. efter gudstjänsten. Rektor 
Zommarin: »Boliden». 

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

Torsby, sönd. den 8 sept. kl. 11 f. m. 
i Församlings-hemmet. Rektor Zomma
rin: »Döda fallet och Vild-Hussen». 

Karlstad, sönd. den 8 sept. kl. 5 e. m. 
i Kyrkosalen, Domprostgården, Drott
ningg. 10. Rektor Zommarin: »Marie 
Curie och radium». 

Örebro, Dövstumföreningen, Drott
ningg. 32, lörd. den 21 sept. kl. 7,30 . 
Fastor Areskog: »Lagar, som vi bö:r:a. 
känna till». 

A/B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1935 


