
N:r 8. Arg. 6. Oktober 1935. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Holc. Jesus s tillar stormen. 

Och Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde honom . Och se, då upp

d en häftig storm på sjön, så att vågorna slogo över båten; men han låg och 

v. D å gingo de fram och väckte honom och sade: »Herre, hjälp oss; vi för-

0 ». Han sade till dem: »l klentrogne, varför rädens l?» Därefter stod han upp 

h näpste vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Och människorna för

nndrade sig och sade: »Vad är denne för en, eftersom både vindarna och sjön 

äro honom lydiga?» (Matt. 8: 23-27) 
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I klentrogne, varför rädens I? 

Du tycker kanske att det var un
derligt, att lärjungarna voro räd
da, då deras båt över.sköljdes av 
vågorna? De hade ju Jesus om
bord hos sig. Skulle de då frukta 
för storm och böljor? De hade så 
ofta sett att han var mäktig att 
hj'älpa dem. Varför voro de nu 
rädda? Skulle något ont kunna 
hända dem, när Jesus själv var 
med? 

Nej, de hade intet att frukta. 
Men deras tro var sva,g; därför 
tänkte de mera på böljorna än på 
Jesu makt, och de fruktade, att de 
skulle fö:rgås. 

Men du, .som tycker att det var 
underligt, att lärjungarna voro 
rädda, har icke du själv haft en 
liknande fruktan? När sorg och 
nöd och bekymmer klappade· på 
hos dig, fortfor du då att vara fri
modig? Tänkte du då : Ja, sorgen 
och nöden är stor, men Jesus är 

med mig; han känner mina bekym
mer. Han skall komma i rätt tid 
och hjälpa mig ifrån dem. Tlänkte 
du .så? Eller fick ångesten och 
oran makt över dig? Var det kan
.ske så, att Jesu ord passade också 
på dig : »I klen trogne, varför rå
dens I?» Ja, hur .svårt har icke 
också vi att vara frimodiga i olyc
kan! Hur svårt har vi icke att tro, 
att Jesus är med oss, och att vi 
därför intet har att frukta! 

Låt oss !bekänna vår otro för 
Gud, och låt oss vara flitiga att 
bedja om nåd, så att vi kan hålla 
fast vid, att Jesus .är hos oss, också 
när det stormar omkring oss. 

Käre Herre Gud! Vår tro är 
svag. Vi äro ofta rädda. Förlåt 
oss denna vår synd. Giv oss nåd, 
att vi kan förlita oss på dig, när 
det ser farligt och mörkt ut om
kring oss ! Amen. 

Conrad Svendsen. 

Det är gott att tacka Herren. 

Det är gott att tacka Herren 
och att lovsjunga ditt namn, 
du den Högste, att om morgo
nen förkunna din nåd, och när 
aftonen har kommit din tro-
f a.sthet. Ps. 92: 2-3. 

. Vårt svenska folk firar tacksä
gelsedag söndagen den 6 oktober. 
På den dagen borde vi alldeles sär
skilt med tacksamhet lova Gud för 
alla hans V'älgärningar emot oss. 

Det hände en gång en svår olyc
ka i en liten stad i Schweiz. Ett 
väldigt snöskred kom uppifrån ber
gen och förstörde många hus, så 
att människorna blevo hemlösa. 
I ett av de hus, som blivit räddade, 
samlades alla på kvällen för att 
tacka Gud. Det blev en högtidlig 
och varm bönestund. Men nästa 

kväll blevo alla så förvånade, ty 
även då samlade mor familjen till 
bön. En av gossarna sade: »Skola 
vi tacka Gud även i kväll? I dag 
ha vi ju inte blivit räddade från 
någon olycka». Modern svarade : 
»I kväll ha vi ännu större orsak 
att tacka Gud, ty i dag har Gud 
beskyddat oss, så att ej något snö
skred kommit över vår by». Dessa 
ord öppnade allas ögon, så att de 
bättre än förut förstodo, hur myc
ket de varje dag hade att tacka 
Gud för. Och från den dag'en blev 
tacksamheten bofast i det hemmet. 

Den tacksamme liksom växer i 
visdom. Varje dag får han se nå
got nytt att .glädja sig åt och tacka 
för. Det är, som om han stode un
der ett blommande träd. Nya blom
mor slå ut ständigt. Den tacksam-
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Biskop Erik Aurelius. t 

me 5prider också glädje omkring 
sig, var han går fram. 

Men den otacksamme är likasom 
blind. Han ser inte, att han har 
något att tacka för. Han är fattig, 
han sprider ingen glädje omkring 
sig, blott tomhet och missnöje. 

Gud vill, att vi .skola vara tack
samma. Ett medel, som Gud an
vänder, för att lära en människa 
tacksamhet, är nöd. Han tar ifrån 
oss något för en tid för att lära 
oss se, hur stort och värdefullt det 
var. Han tar kanske bort hälsans 
dyrbara gåva och låter sjukdomen 
komma. Då ropar människan i sin 
nöd till Gud. Och Gud låter kan
ske sjukdomen försvinna, och 
snart är allt som förut. Men huru 
många tacka Gud? 

Barnen gå ut och åka skridsko 
på svag is. Den brister, och de 
ropa på hjälp. En man kommer 
och hjälper dem upp. De jubla 
över, att de blivit räddade. Men 
huru många tacka Gud? 

Biskopen över Linköpings stift 
Eirik Aurelius avled hastigt den 5 
september. Hans varma männi
skokärlek omfattade även de Döv
stumma - det visade han både i 
ord öch gärning. Linköpingstrak
tens dövstumma minnas särskilt en 
adventshögtid i kyrka och biskops
gård för ett par år sedan, då hans 
goda hjärta riktigt strålade emot 
oss. Och alltid när han mötte de 
dövstumma.s präst, visade han sitt 
djupa intresse för denna gren av 
vår kyrkas arbete. 

Vi minnas honom med glädje och 
tacksamhet. 

Vi skola alltid minnas, att då 
Gud sänder oss nöd av något .slag, 
så är det alltid något, han vill lära 
oss. När en olycka kommer, eller 
när vi förlora något, böra vi tän~ 
ka: Nu kämpar Gud för att få bort 
vår otacksamhet. Vi .skola tacka 
Gud, att vi så långe fått behålla 
det, fastän vi så litet värderat det. 
Vi skola bedja honom förlåta vår 
otacksamhet och giva oss åter vad 
vi förlorat, om det är hans vilja. 
Och när han då hör vår bön, böra 
vi skynda oss att tacka honom. 
Men vi böra ock prisa Gud den dag, 
då intet farligt hänt. Ty Gud har 
hållit sin skyddande hand över oss 
både i motgång och medgång. 

Och när vi lärt oss att vara tack
samma både mot Gud och mot våra 
medmänniskor, då skola vi snart 
känna, att tacksamheten gör oss 
själva rikare och gladare. Tack
sägelsen gör livet lättare och lju
sare. Det visste psalmsångaren. 
Och därför säger han : Det är gott 
a~t t,OJcka Herren! 
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Skeppsbrottet. 

Kolångaren Camelia stampade 
tungt i den grova motsjön genom 
Nordsjöns vågor. Det rister och 
skakar i skrovet. En rykande nord
ost har blåst länge. Den har rört 
uipp havet till en kokande häx
kittel. 

På kommandobryggan går styr:. 
man Hermansson orolig fram och 
tillbaka. Gång på gång lutar han 
sig över kompassen. Det gula ske
net från de små, osande lamporna 
därinne lyser för ett ögonblick upp 
det bleka ansiktet. För,gäves spa
nar han ut i diset efter en skymt 
av inseglingsfyren. Han vet, vad 
det vill .säga om tjockan .skulle tät
na alltför mycket, eller om stormen 
skulle växa i styrka. 

Framme i fören hänga två ma
troser sig fast. Även deraS' upp
märksamhet är riktad mot nordost, 
där man vilken minut .som helst 
väntar att få syn på den efterläng
tade fyren. 

»Du, Konrad», säger den yngre 
av dem, »hörde du 'chifen', när han 
kom springande upp till kaptenen 
på bryggan. Vattnet stiger visst 
med förfärande fart nere i last
rummen. - Vet du, Konrad - jag 
är rädd! Jag tycker, jag är för 
ung att dö ännu.» 

»De gjorde livbåtarna klara 
förra vakten, .såg jag», svarade 
Konrad, »så även om fartyget 
skulle sjunka, finns det ju alltid 
en möjlighet till räddning, allra 
helst så här nära kusten. - Och, 
förresten så måste nog en sjöman 

alltid vara beredd för sin sista 
seglats.» 

Det blev en stunds tystnad. Det 
var som om stormens tjut uppe i 
riggen saktade a:v något för ögon
blicket. Åtminstone tyckte Sverre 
- den yngre av männen - så7 rnär 
han stod och såg .sin äldre kamrat, 
som så trygg kunde stå där och 
vänta på döden. Han räckte han
den mot Konrad. 

»Förlåt mig», sade han. . »Jag 
har hånat dig många gånger, jag 
som de andra kamraterna nere i 
skansen. Och det var jag, som 
gömde din bibel den där kvällen i 
Rouen.» 

En jättelik våg bröt in över för
skeppet. Med dunder och dån bröt 
sig vattnet väg fram på fördäcket. 
Nu såg man tydligt, att båten var 
på väg att sjunka. Styrmannen 
ropade till dem att gå ned under 
däok. De kunde i alla fall inte 
göra någon nytta däruppe i detta 
väder. Endast med .största möda 
kunde de arbeta .sig ned för lejda
ren, som förde ned till besättning
ens rum. 

Sverre stannade ett ögonblick i 
dörröppningen och liksom sög in 
den råa luften genom näsan. Hur 
många gånger hade han inte utta
lat förbannelser över detta »kyffe», 
som han sade. Och nu syntes det 
honom så hemtrevligt och varmt 
härinne. 

Pojkarna hade också förstått att 
göra det hemtrevligt för .sig därin
ne. Framför varje koj hängde .ren
strukna gardiner. Av ett billigt 



tyg, visserligen. På skotten häng
de bilder av London och andra 
storstäder med vykort från dem 
därhemma runt om. över bordet 
mellan två ventiler hängde bokpå
sen, de fått av den vänlige danske 
.sjömanspråsten. Och så förstås 
över påsen segelduksbonaden med 
orden: »Skriv hem!» 

Tunga träskostövlar klampade 
ute på däck. Ett brak då vågorna 
bröt sig över det nu sjunkande far
tyget. Nu kom kaptenens order: 
»Alle man till båtarna». 

Konrad hade fallit på knä fram
me vid sin koj. Med knäppta hän
der och med blicken riktad uppåt 
bad han en varm bön - inte om 
räddning för dem. Utan han bad 
om frälsning för sina kamrater. 
Han visste så väl, att om deras lev
nadstid nu var slut, så .skulle Gud 
också låta fartyget gå tiU botten. 
Det viktigaste var inte att ibe om 
livet för kroppen. »Käre ·Gud», 
bad han i stället, »om du anser vår 
tid ute nu, .så låt oss alla här om
bord göra resan tillsamman upp till 
Dig. Skilj oss inte åt. Låt ingen -
av oss kastas bort från Ditt an
sikte.» 

Man ropade till honom ute från 
däck: »Konrad, .skynda dig!» 

Med bönen ännu kvar på läppar
na .sprang den präktige matrosen 
ut för att hjälpa sina kamrater 
med båtarna. Han .såg styrbords
bå ten hänga i sin dävert. En av 
matroserna hade snavat över' en 
tågvirkesstump med påföljd att de 
övriga släppte sitt tag i linan. Nu 
fanns endast babordsbåten kvar. 
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Det började uppstå panik vid 
andra sidan. Man visste, att det 
inte fanns plats för dem alla i den 
båten. Tre man måste stanna på 
det sjunkande fartyget. -

Konrad kände någon sticka sin 
hand i hans. När han vände på 
huvudet, såg han Sverre stå vid 
sidan. 

»Jag hörde din :bön, Konrad», 
sade han. »Om du kommer att 
följa fartyget i djupet, tror jag, 
att också jag vågar göra det. Din 
bön har gått fram.» · 

Kustbefolkningen, som några 
dagar senare äntrade det drivan
de vraket efter Camelia, gjorde till 
sin häpnad en underlig upptäckt. 
På kommandobryggan funno de 
liken av kaptenen och två besått
ningsmän. Alla tre med knäppta 
händer. · 

Den gamle lotsen Niklasson var 
den förste, som blottade sitt huvud. 
De härdade männen samlade sig 
till ·en stilla bön. Och lots-N ikias 
kunde inte förstå, varför hans själ 
.så med ens liksom lystes upp av 
något, han ej kunde fatta. 

»Det är inte de, som kommit i 
land i livbåten, som blivit rädda
de», sade han. »De ha ännu sitt 
kvar att utkämpa. Tack Herre, 
att du räddat dessa män, som ligga 
här. I sanning, Herre, Dina vägar 
äro underliga. Och giv du också 
oss nåd, att som dessa möta Dig, 
när Du kallar, så att vi, havets 
foilk, alltid inom oss, när tiden för. 
vår bortgång är inne, vet, att först 
då träder vi in i livet.» 

(IYa1 Andersson i Församlingsbladet) 

Dammiga glasögon. 

Det händer ej ofta, att jag tager 
på mig mina glasögon för att un
dersöka, hur Karin utför sitt ar
bete, men en morgon gjorde jag 
det, då jag gick in i ett rum, som 
hon nyss hade städat. 

»Du har visst glömt att öppna 

fönstret, medan du sopat golvet», 
sade jag. »Det är så fullt av damm 
härinne.» 

»Ursäkta», . sade hon hövligt, · 
»men äro inte fru A :s glasögon 
dammiga?» 
- Jag tog av dem. Jo, sannerligen 
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hade inte Karin rätt; de voro dam
miga. Då jag såg genom rena 
glasögon, var rummet så rent och 
fint, som man kunde önska, och 
Karins leende tycktes säga : »Det 
gläder mig att felet låg hos glas
ögonen och icke hos mig.» 

»Detta skall jag komma ihåg och 
lära av», tänkte jag, då jag läm
nade rummet. 

På aftonen samma dag kom Ka
rin och berättade en del obehagliga 
saker från köket. Kokerskan hade 
gjort så och så, sagt det och det. 

Då hon slutat, sade jag med ett 
leende: »Karin, du har säkert 
damm på dina glasögon. Gör dem 
rena, så skall du nog se bättre.» 

Hon förstod meningen och sade 
ej något mera. 

Jag talade om denna händels1e 
för mina barn, och gång på igång 
hörde jag dem sedan säga till var
andra: »Åh, det är damm på dina 
glasögon». · 

Ibland kan det hända, att de 

komma till mig och säga: »Mor, 
Fredrik har damm på sina glas
ögon. Skall han inte göra dem 
rena.» 

När jag hör någon kritisera en 
annan, fördöma vad någon gjort, 
fast han ofta litet vet om det, eller 
draga en ofördelaktig slutsats om 
en person, så tänker jag: »Hon 
har damm på sina glasögon; om 
hon blott gjorde dem rena, skulle 
hon se på allt på ett helt annat 
sätt.» 

Sanningen är dock, att alla män
niskor bära sådana dammiga glas
ögon, ehuru dammet ligger tätare 
hos somliga än hos andra. Vi bor
de ej så ofta beskylla andra för fel 
och misstag, då vi nog lika ofta 
göra sådana sj,älva. 

Vi ha ofta dragit stor nytta av 
den lilla obetydliga händelse, som 
gav anlednfogen till uttrycket: 
»Det ligger damm på dina glas-
lögon». 

(Ur Effota) 

Litet psykologi. 

När en av livets källor liksom 
avstänges för en människa, såsom 
t. ex. om hon mister hörseln, så 
händer det lätt, att hon därigenom 
tvingas inåt, in i sin egen tanke
och känslovärld. Och det kan vara 
till stor nytta, när en människa 
tvingas till att lära känna sig själv. 
Därigenom fördjupas hon och 
växer andligen. Men om det då 
blir så, att hon bara sjukligt låter 
tankarna kretsa omkring sig själv, 
blir det ju till skada. Ty då vill 
man så gärna göra jämförelser 
med dem som ha det bättre än en 
själv - dem som ha det sämre, 
vill man in te tänka på, - och så 
fäster man sig så lätt vid alla små 
orättvisor, och hur människor äro 
emot en, och bara fordrar och 
fordrar allt möjligt, utan tanke på 
att själv ge. Så komma då alla 
de bittra mörka tankarna och för
gifta tillvaron icke blott för en 

själv utan också för andra. Ty 
om man går med tunga och bittra 
tankar så blir man sjiälv bitter och 
tungsint. Och om man alltid går 
och tänker på sig själv, så blir man 
självisk. Det .är så för alla män
niskor, även för de hörande. Men 
för den döve är faran dubbelt så 
stor. 

Enda botemedlet emot något så
dant är att alltid hålla sitt hjärta 
och sinne vaket inför sina med
människor. -Kan man glömma sitt 
eget jag och sina egna bekymmer 
och svårigheter, då blir man fri 
från det som tynger i själen. Då 
blir man själsligen frisk. 

Men, säger någon kanske, det är 
icke lått att vara och göra något 
för andra, då man är döv. Det är 
sant. Det är icke lätt. Men man 
kan kämpa sig fram över svårig
heterna. Det är många som sagt, 
att det är så välgörande och stär-
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Prosten Huugo Nyberg t. 
De Dövstummas präst i syd

västra Finland och Åland prosten 
Huugo Nyberg i Hälsingfors, av
led den 8 sept. Han var född 1873 
och blev dövstumpräst 1908. 

Fru Elma Ignatius skriver i Tidskrift 
för Dövstumma : 

Han gick ibland oss så stilla, så 
tillbakadragen, så rädd att bli före
mål för uppmärksamhet, men hur 
fyllt av arbete och möda detta liv 
var, hur fyllt av kärlek till de van
lottade, som han valt till sitt eget 
folk, det kan ingen av oss rätt 
förstå. Det var ett arbete i det 
tysta, inför Herrens ansikte, och 
det är ju no.g för oss att veta, att 
en finnes, som i minsta detalj följt 
med allt. 

En anspråkslös plats hade 
Huugo Nyberg frivilligt valt sig. 
Det var ju ej ett arbete, varom 
mycket ordas och vilket skulle ha 

kande att se en lidande människa, 
som ser glad ut. »Allt går lättare 
att bära, när du med ditt svåra 
lidande kan lysa av glädje. Då 
skäms jag över mitt missmod och 
över min lilla börda.» Se det är 
en uppgift för oss döva, att med 
vår självövervinnelse lysa upp vä
gen för andra! Det finns så myc
ken oro och jäkt i världen ; den 
som lever i stillhet och lugn, rborde 
kunna skapa omkring sig en a t
mosfär av ro och helgd till glädje 
och gagn för oroliga och jäktande 
människor. Ack, har man bara 
kärlek till människorna, nog fin
ner man väg att göra nytta för 

AVLIDNA. 

Johan Konrad Pettersson, Härnevi, den 
27 febr., 69 år. 

.Skommar Erik Eriksson, Siljansnäs, den 
1 april, 74 år. 

August Vilhelm Karlsson, Härnevi, den 
11 april, 715 år. 

Ollas Erik Ersson, Leksand, den 28 april, 
70 år. 

Maria Teresia Sjöqvist, ölme, den 8 
sept., .52 år. 

blivit lovprisat av den stora all
mänheten. Det gällde ju blott att 
vara de dövstummas själasörjare, 
att uppsöka dessa - ofta en och 
en i någon liten koja i ödemarken 
- och att hålla gudstjänster för 
en rätt liten skara av »tystnadens 
barn». Men detta aDbete blev stort 
därigenom, att det utfördes med 
aldrig svikande trohet och kärlek. 
Det var ett självuppoffrande ar
bete, där han alltid fick vara den 
givande. Detta är icke lätt. Men 
han utförde sitt värv troget, med 
glädje. mm sökte icke sitt eget, 
utan gick troget i sin Herres fot
spår på den väg han i sin ungdom 
valt till sin. 

Bilden av de dövstummas första 
resepräst är out1plånligt inristat i 
de dövstummas sinnen, och med 
tacksamhet, kärlek och vördnad 
skall hans namn .städse nmnas 
ibland oss. 

dem. Och mitt förut pinade och 
plågade jag har förvandlats till en 
kärleksfull, tjänande människa. 
»Lev icke för .dig själv», det måste 
bli vårt livs lösen, såvida vi ej and
ligen skola gå under. 

Och så en annan sak. Misstänk 
ej människorna, utan ha förtroen
de till dem. Begär deras hjälp med 
ett glatt ansikte, och de skola ej 
svika oss. Behandla vi dem, som 
om de vore goda, hjälpande män
niskor, så bude sådana, ty det 
bästa inom dem kommer i rörelse. 
V i skola ej tro, att de med förakt 
se ned ipå oss,. därför att vi äro 
döva. 
(M. N. i Meddelanden fr. Sv. Fören. för Dövas Väl) 

Frans Hjalmar Göransson, Örebro (förr 
i Eskilstuna), den 16 sept., 70 år. · 

Hian frälsar oss från syndens nöd, 
Från våra själars fara. 
Vårt liv är Kristus, och vår död 
Skall oss en vinning vara. 
V i bedja Gud ·i Jesu namn, 
Att han oss för till sist i hamn, 
Där inga stormar brusa. 

(Sv. Ps. 640: 4) 



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

OKTOBER. 
Fred. 4. Uppsala, Dövstumföreningen 

Lörd. 5. 
Sönd. 6. 
Sönd. 6. 
Lörd. 12. 

kl. 7,30. 
Sala, Kyrkan kl. 11,30. 
Stockholm, Manilla kl. 11,30. 
Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
V adste'(la, Klosterkyrkan kl. 
1,30 . 

Lörd. 12.. Norrköping, ö. Eneby Kyrka 
kl. 6,45. . 

Sönd. 13. Linköping, Dorr_ikyrka_h kl. 2. 
S.önd. 13. Stockholm, K. ·F. U. K:s hör-

sal kl. 7 i30. . · 
Lörd. 19. Enköping, Kyrkan kl. 4. 
Sönd. 20. Västerås, Kyrksalen kl. 11. 
Sönd. 20. Köping, Kyrkan kl. 1,ao. ~ 
Sönd . . 27. Södertälje, Kyrkan kl. 1. 

Gudstjä:hste_rna i Stockholm; Norrkö
ping, Linköping och Uppsala hålles av 
pastor Skollerud från Trondheim. 

S. G. S v en f o r s, 
Vesslevägen 7, Ålsten ~· TeL}Jsten 13 31. 

Stockholm. Församlingsafton hålles i 
K. F. U. K:s .Hörsal den 13 okt. kl. 7,30. 

. Pr.esten for de Döve _i Det N ordenfjel-· 
ske Norge . ·Kåre Skol~e:md från Tron<l
heim håller föredrag över ämnet: »Blandt 
norske döve fra Trondheim til Nord
kapp». Ljusbilder. Pastor Svenfors tol
kar. Samkväm . och kaffe. · 

Konfirmanderna å Manillå 1929,_ 1931, 
1933 och 1935 samlas Sveav. 34-36 
(-Ev. Brödraförsamli-ngen) månd. d. 28 
okt. kl. 7 ,JO; 

Norrköping, Dövstumkretsen i Ö. Ene
by Församlingssal den 7 · och 28 okt.: 
Kretsaftcin. : · · · · · 

Den 12 okt.- försäljning med föredrag · 
~v pastor· Skollerud· kl. . 7.,ao. · Gudstjänst ~ 
i ö. Eneby Kyrka kl. 6,45. 

F e· m t -e · d i s t r i k t e t. 
OKTOBER. 
Sönd. 6. Örebro, Norra Församlings-

hemmet kl. 11. . · 
Sönd. 13. Askersund, Kyrkan kl. 1. 

·Nattvard. 
Sönd. 27. A rvika, Församlingshemmet 

. kl. 1. , . . 
NOVEMBER. 
Sönd. 3. ·. Kopparberg, Kyrkan kl. · ll. · 

Festgudstjanst.: Biskop Bil
ling, komminister Ihrmark. 
Tolk: pastor Areskog. 

Ca r l-Ä k e Ar e skog, 
Sturegatan 16, Örebro. Tel. 54 78. 

Arvika. Församlingshemmet lörd. den 
26 okt. kl. 7 e. m.: Dövstumföreningens 
försäljning med kort tal av pastor Are
skog. Tolk: rektor Zommarin. Kaffe 
m. m. 

Ä r k e s t i f t e t. 
OKTOBER. . 
Onsd. 2. Hofors, Prästgården kl. 8. 
Torsd. 10. Tierp, N athanaelskyrkan kl. 

11,ao. N åttvard. 
Uppsala och Enköping se under 1 :a 

distriktet. 

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

Stockholrn, ·Dövstumföreningcn, Upp
landsg. 7, den 6 okt. kl. 7,:10. ·:i. LOL' 
Skollerud: · »Fangeliv på Op ·tad tv an ··8-
arbeidshus - det norske Svart jö». Ljus
bilder. Tolk: pastor Svenfor . 

Den 27 okt. kl. 7,30. Rektor Aut· •11: 
»Eldbegängelsen». Tolk: fröken Fond -
lius . 

Norrköping, ö. Eneby Församlin · "ll, 
lprd. den 12 okt. kl. 7,ao. Pastor Skol! -
rud: »Blandt norske döve fra Trond
heim til Nordkapp». Ljusbilder. Tolk: 
pastor Svenfors. - (Obs. gudstjän t n 
kl. 6,45 ! ) 

Linköping, Församlingshemmet, d n 
13 okt. kl. 12,ao. Pastor Skollerud: am
ma föreläsning. 

Motala, Blå Bandet, sönd. den 13 okt. 
kl. 4 ·e. m. Herr G. · ·Ziesnitz: »Japan». 

Visby, Församlingshemmet, sönd. d n 
20 okt. ikl. 1 och kl. 4. ·Fröken • l a 
Fondelius: »Skrock och naturföret )
ser» och »Gummi». 

Västerås, Kyrksalen, sönd. den 20 
okt. .efter · gudstjansten. Fru Renn r : 
»Något om takt och god tom. 

Köping, sönd. den 20 okt. efter gud -
tjänsten . . Pastor Svenfors: »Zigenarfol 
kets underbara öden». Ljusbilder. 
· Eskilstuna, Klosters Församling hc:m, 

den 20 okt kl. 4,ao. Fru Renner: »F ·t
dagar och vardagar - seder och b"t·u k 
r gamla tider». 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
.. Örebro, Dövstumföreningen, Drott

n,ingg; 32, fred. den 11 okt: kl. 7 ,:lo. 
Dövstum pastor · Skollerud, Trondheim: 
».Blandt norske · döve · fra Trondheim til 
Nordkapp». Ljusbilder. Tolk: rektor 
Zommarin. · . 

Kopparberg, Folkskolan; den 13 okt. 
kl. 11. Rektor Zommarin: »Karl J oham>. 

Arvika, Församlingshemmet, den 27 
okt. kl. 10.,ao. · Rektor Zommarin: »Kar l 
Johan». · 

Kil, Järnvägshotellet, den 27 okt. kl. 
2. Rektor Zommarin: »Karl J oham>. 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Uppsala, Dövstumföreningen, Tim

mermansg. 1, fred. den 4 okt. kl. 8. 
Pastor Skollerud: »1Blandt norske döv 
fra Trondheim til Nordkapp». Lju ·bil
der. Tolk: pastor Svenfors. 

Gudstjänst kl. 7,3(}. 
Den 18 okt. kl. 8. Herr Matth 

»Dövstumma konstnärer». 
Gävle, Stadshuset, den 19 okt. kl. 7. 

Herr M1atthes: »Den dövstumme i forn 
tiden och medeltiden». 

Borlänge, Barkagärde skola, d n 20 
okt. kl. 3. Herr Matthes: »Döv tumma 
konstnärer>>. 

GLÖM. EJ att anmäla förändrad adr 

A/B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1935 


