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Det nya

J c rusnlems l1ärligh :J t.

Gud sj.älv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras
·Ögon. Och döden skall icke mer vara till, och imgen sorg eller klagan
eller plåga skall vara mer. (Upp. 21 : 3-4.)
Men intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör vad
styggeligt är och lögn, utan allenast de som äro skrivna i livets bok.
(Upp. 21: 27.)
De himmelska portarna öppnas då,
I staden ingå den f ramma.
Gud låte oss alla den stranden nå,
Där liv ets träd står i blomma!
Gud, skänk oss den glädjen för Kristi skull,
Att . ingen må vilse komma!
(Sv. Ps. 661: 6.)
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Det nya Jerusalems härlighet.
(På Allh_elgonadagen.)

Aposteln Johannes satt fången på
ön .t'atmos i Medelnavet. Där hade
han de många underbara syner,
som stå beskrivna i bibelns sista
bok, Johannes Uppenbarelse. I det
21. kapitlet be.skriver han den nya
himmelen och den nya jorden,
som han såg i sin s.yn. Och han
talar om den eviga staden, det
himmelska Jerusalem, och dess
härlighet. »Och döden skall icke
mer vara till, och ingen siorg eller
klagan eller plåga skall vara mer;
ty det som förr var är nu förgånget.»
Där i himmelens härlighet få de
bo i evighet, Guds heliga och saliga människor. Men, vi fråga,
vilka voro de här på jorden? Hur
hade de det här? Det skulle säkert vara underbart att höra dem,
om de skulle träda fram en efter
en och berätta om s~tt liv på jorden. Några voro konungar och
furstar, andra ringa tjänare.
Somliga voro rika, andra fattiga
och bedrövade. - Men se, där träder fram en stor skara mera strålande än andra. En av dem säger :
Jag var en vanför stackare, men
tack, Herre, att här inga kryckor
behöves ! En annan säger : Jag
var blind och fick aldrig se ens
bilden av Dig på altartavlan i
kyrkan eller där Du annars var
avbildad på jorden. Men nu är
jag ändå lycklig, salig. Jag ser
Dig som Du är. - Där öppnar en
sin mun. Stämman jublar. Han
talar för första gången och säger:
»Väl gick jag stum på jorden.
Ingen fågels kvitter, intet ljud
nådde mitt öra. Men jag tackar
Dig, min Gud för att Du så
hindrade mig att mången gång

för

missbruka min tunga och
att
jag nu med dina frälsta får sjunga
Ditt lov!»
Ja, olika voro de på jorden. Men
nu äro de lika. Lika äro de också
nu däri, att var och en tycker och
tänker: Ingen kan vara så lycklig
som jag. Men huru olika de än
voro på jorden, i ett voro de redan
då lika. Ty de voro stridsmän.
Långt skilda från varandra eller
sida vid sida kämpade de en ofta
svår kamp mot synden. Hetast
var striden mot syndafienden i
deras eget liv. Allt annat än »Helgon>> kände de sig vara. De visste
sig vara fattiga, syndiga människor.
Men de, som så en gång kämpade, beskriver Johannes i Uppenbarelseboken som heliga och saliga. Men inte deras egen strid
gjorde dem heliga och saliga. Johannes hör en röst säga: »De hava
tvagit sina kläder och gjort dem
vita i Lammets blod». De kämpade, som Gud hade befallt. Men
Kristus gav segern. Han förlossade, förvärvade och vann dem.
Han köpte dem från jorden. Så
blevo de heliga och saliga.
Du, som läser detta, är köpt av
Kristus att en kort tid kämpa
trons goda kamp och sedan som en
segervinnare till eviga tider vara
förenad med allhelgonaskaran, »den store, hvide flock». Så give
Gud dig nåd att en gång få vara
med i härlighetens himmel,
där alla tungor höja Allfaderns
lov och pris,
och alla hjärtan röja, att Gud är
god och vi.s !
Efte r J.

, iil> ·rg.

Bön -på Alla H el~ons dag.

0 ALLS.MÄKTIGE GUD
förläna oss att dina helgons exempel och föresyn må uppväcka oss till
leverne,
och giv oss att likasom vi fira deras åminnelse,
vi också må följa dem efter i tron och goda gärningar.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

tt h eligt
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Se, din konung kommer till dig!
(Inför Advent.)
Många gånger har det hänt un- som · du och jag behöver. Han är
der världshistoriens lopp, att en den ende, i hela världen, som fört
konung dragit fram genom sitt människolivet framåt och som
Hur
land. Det har skett med musik och gjort människolivet rikt.
ett strålande följe. Utefter de tror du, det skulle sie tt ut i gamla
flaggprydda vägarna hava männi- Sverige, om inte Jesus Kristus,
skoskarorna samlats. Hurraropen alla konungars konung, dragit
hava höjts och blommor hava fram genom våra bygder? Gud
kastats. Men knappt var besöket vare tack, att Han ännu ej
över, förrän allt glömdes. Äre- tröttnat att gå omkring bland
portarna togos bort, blomstren arma syndare. Han hittar nog
vissnade, folket återvände till sina vägen också till dig. År efter år
dagliga sysslor och spåren av in- har Han gått den, hitintills kantågets härlighet plånades ut. Och ske förgäves. Nu går Han den
konungen själv, ja, hans namn omigen. Och Han ser på dig. Han
glömdes i gamla böcker och näm- räcker ut sina frälsararmar emo-c
nes endast en och annan gång av dig.
någon lärd man.
Tänk, om du ville se på Honom,
Huru annorlunda med Jesus öppet och ärligt! Tänk, -om du
Kristus, alla konungars konung! ville lägga allt för Hans fot! Vad
För 1900 år sedan och i en avkrok du skulle bli lycklig! Du skulle
av världen drog Han fram. Då göra samma erfarenhet som Jesu
restes inga äreportar, och inte första lär.i ungar. Du .skulle finna,
hördes någon musik, och inte hel- att Han är just den, som du be- ler var det ett · så värst . lysande höver. »Frid bär Han med sig.»
följe. Och konungen själv, ja, nå- Är du ensam - Han vandrar vid
gon yttre glans hade Han inte. din sida full av frid. Är du full
Föraktad och hånad blev Han på av tvivel - Han har sanningens
de flesta håll. Till sist led Han frid. Har du h.iärtesorg - Han
tiH och med en den smädligaste har glädjens frid. Har du synd
död. Och dock, detta intåg har och ett ont samvete - Han har
aldrig blivit glömt. Spåren hava förlåtelsens frid. Oroar du dig .
aldrig plånats ut. I det hosianna- för kommande dagar - Han har
rop, som då höjdes, instämmer i ::illmaktens frid. Fruktar du dödag millioner och åter millioner den - Han ha.r segerns frid. Oth
människor världen runt. Och ko- allt. allt vill Han giva dig. Fram
nungen, Han är inte en av de döda därför till vägarna, där Jesus
konungarna. Nei. Han lever och drager fram. Det är de gamla
regerar i ett väldigt rike, och kända vägarna : förbi predikstoHans namn är icke blott skrivet i len, förbi nattvardsbordet, förbi
gamla och nya böcker, utan det börnwrån. Fram dit, ofta, och se
är skrivet i otaliga människors på Konungen! Se och lev! Och
h.iärtan, som jubla över att hava o-å sedan 11t och ·vis8. i nitt liv, vilHonom till sin konung.
ken stor konung ditt hjärta har
Det måste väl ändock vara nå- utvalt! G!t ut och kämpa för att
got alldeles särskilt med denne ko- alla människor omkring dig må
n ung! Ja, det är det. Han är samlas under .Jesu spira, först här
den levande Gudens son. Han är på 5orden och sedan en gånQ' i
din och min Frälsare. Han är den, evigheten, då alla konungars Ko-
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Plan för daglig bibelläsning.
Jag tror det har gått många
läsare som det ofta har gått mig,
att det har varit svårt att dagligen
läsa sin bibel. Men genom att använda en sådan plan, som i dag
finns i bladet, har jag själv fått
mer plan i min läsning. Du finner
ett ord för var dag. Slå upp i bibeln och läs ordet för dagen. När
du läser ordet, skall du komma
ihåg, att samma ord läser många
andra dövstumma runt om i stad
och på land. Du .skall · icke känna
dig så ensam. Runt om sitter
många dövstumma och lyssnar till
samma ord. De ta emot samma
ord om Guds kärlek. De få samma uppgifter och bud från Gud.
Så är vi icke ensamma. Vi äro en
stor församling som äro tillsamman i läsning av Ordet och i bönen. Låt oss_då bed.ia. att Gud må
välsig-na oss alla. Låt oss: bedja
om, ~.tt Han må [le oss lärdom och
kraft _.:_v._e nom ordet, som vi alla
läser. Låt oss så var dag använda
vår bibel!
Einar Stueland.
Pastor Fiinar Stueland i Bergen kommPr att i varje nummer skriva en
»nan för dagljq_- bibelläsninQ'>>. som nu
står h ärnedan för tiden intill iul. Sammi:1. plan intages även i »De Döves blad»
i Norge.
3 november.

Alla helgons dag.
Är du på vandring mot himrnelen?
Glädjens och fröjdens eder. Ty eder
lön är stor i himmelen. Matt. 5 : 1-12.
Härlig är for.den,
Härlig är Gud himmel,
Skön är själens pilgrimsgång:
GP.nom dA fagra riken på jorden
Gå vi till paradis med sång.
(Sv. P s. 504: 1.)

nung för sista gången drager
fram för att ställa de sina i den
lovs.i ungande skaran i himlarnas
rike! Amen.
G . Br:itt.

Måndag. Låt edert ljus lysa för människorna.
Matt. 5: 14-Jl6.
Tisdag.
Du skall icke mer hungra
och icke mer törsta.
Upp. 7: 15-16.
Onsdag. Gud skall avtorka alla tårar
från deras ögon. Upp. 7: 17.
Torsdag. Se, eder lön är stor i himmelen. . Luk. 6: 22-23.
Fredag. Varen I lika tjänare som
vänta på sin herre. Luk. 12: 35-37.
Lördag. Vaken och bedjen att I icke
mån komma i frestelse.
Matt. 26:
40-41.

10 november.
21 sönd . efter T refaldighet.
Sök din styrka hos H erren.
Och han kom till tro, så ock hela hans
hus. J oh. 4: 46-53.
Så tag nu mina händer
Och led Du mig,
Att saligt hem jag länder,
0 Gud, till dig.
Ditt barn i nåd ledsaga,
Min väg är svår:
Jag vill ett steg ej taga,
Där du ej går.
(Sv. Ps. 593: 1.)
Måndag. Bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ef. 6:
10-12.
Tisdag.
Kämpa trons goda kamp,
sök att vi'nna det eviga livet. 1 Tim.
6: 12-14.
Onsdag. Allt som är fött av Gud,
det övervinner världen. 1 Joh. 5: 3-5.
Torsdag. Tagen alltså på eder hela
Guds vapenrustning. Ef. 6: 13-17.
Fredag. Gud vare tack, som giver oss
segern genom vår H erre J esus Kristus!
1 Kor. 15: 55- 58.
Lördag.
Vår H erre Jesus Kristus,
som givit mig kraft, tackar jag. 1 Tim.
1: 12-14.

17 november.
22 sönd. efter Trefaldighet.
Du skall göra räkenskap för ditt liv .
Det är med 'himmelriket, såsom när
en konung ville hålla räkenskap med
sina tjänare. Matt. 18: 23-35 .
Så vill jag, innan det blir natt
Och vilans bädd tillagas,
Blott samla här åt mig den skatt,
Som ej från mig kan tagas,
Blott söka här Det namn, som är ·
I livets bok inskrivet.
(Sv . P s. 461: 7.)
Måndag.
Var och en som åkallar
Herrens namn, han vände sig bort ifrån
orättfärdighet. 2 Tim. 2: 16-19.
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Tisdag. Med det mått som I mäten
skall ock mätas åt eder. Mark. 4: 21-25.
Onsdag. Icke kommer var och en in i
himmelriket, som säger till mig: H erre,
Herre, utan den som gör min himmelske
Faders vilja. Matt. 7: 21-23.
Torsdag. Förtalen icke varandra, mina bröder. Jak. 4: 9-11.
Fredag. Såsom I nu haven mottagit
Kristus Jesus, Herren, så vandren i
honom. Kol. 2: 6-7.
Lördag. Han som i eder har begynt
ett gott verk, han skall ock fulliborda
det, intill Kristi Jesu dag. Fil. 1: 2-6.

24 november. Domssöndagen.
Gud dömer den rättvisa d01nen.
De som hava gjort vad gott är skola
uppstå till liv, och de som hava gjort
vad ont är . skola uppstå till dom. Joh.
5: 22--29.
När min sista stund månd' vara,
Uppehåll mig m ed din hand;
Låt min ande salig fara
Hädan till ditt fröjdeland.
Öpp1rn du mig livets d'örr
Och till Faderns hus mig för,
Milde Herre Jesu Kriste !
Jag din kärlek aldrig miste.
(Sv. Ps. 499: 6.)
Måndag. Ty vi måste alla träda fram
inför Kristi domstol. 2 Kor. 5: 10.
Tisdag. Han skall skilja dem från
varandra.
Matt. 25: 31-33.
Onsdag. Kommen i min Faders välsignade. Matt. 25: 34-39.
Torsdag. Vadhelst I haven gjort mot
en av dessa mina minsta bröder, det
haven I gjort mot mig. Matt. 25: 40-46.
Fredag.
En ny himmel och en ny
jord. Upp. 21: 1-4.
Lördag.
Se, jag gör allting nytt.
Upp. 21: 5-7.
1 december.

1 söndag i Ady ent.

J esus kommer till oss.
Var och en som är av sanningen, han
hör min röst. Joh. 18: 33- 37.
Gläd dig, du Kristi brud,
Och möt din Herre Gud!
Den stora dag du skådat,
Som de profeter bådat.
Hosianna, pris och ära,
Vår konung vi hembära!
(Sv. Ps. 51: 1.)
Måndag. Se, din konung kommer till
dig. Matt. 21: 1-6.
Tisdag. Se, jag st-år för dörren och
klappar. Upp. 3: 19-20.
Onsdag. Gud har sänt Jesus till att
förkunna glädjens budskap.
Luk. 4:
16-21.

Torsdag. Låtom oss därför avlägga
mörkrets gärningar. Rom. 13: 12-14.
Fredag. Vandren såsom ljusets barn.
Ef. 5: 8-11.
Lördag,_ Välsignad vare han som k1oimm er i H errens namn. Matt. 21: 8-11.
8 december.

2 söndag i Advent.

Vak en och bedjen.
V aren ock I redo.

Luk. 12: 35-40.

Vaka, ibed och strid
Än en liten tid!
Snart ditt< Kanan skall hinnas,
Kronan räckas, palmen vinnas
I en evig frid.
Vaka bed och strid. (Sv. Ps. 210: 11.)
Måndag. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
Luk. 21: 33-36.
Tisdag.
Arbeten med fruktan och
bävan på eder frälsning. Fil. 2: 12-13.
Onsdag.
.Styrken edra hjärtan, ty
Herrens tillkommelse är nära.
Jak.
5: 7-8.
Torsdag. Vaken och bedjen att i icke
mån komma i frestelse. Matt. 26: 40-41.
Fredag. Vilken annan kan övervinna
världen, än den som tror att Jesus är
Guds Son. 1 Joh. 5: 1-5.
Lördag. Gud vare tack, som giver
oss segern genom vår Herre Jesus
Kristus. 1 Kor. 15: 56-57.

15 december.

3 sänd. i Advent.
Öppna ditt hjärta för H erren.

Himmelriket tränger fram med storm.
Matt. 11: 11-15.
Ditt hjärta öppne sig:
Bjud Kristus hem till dig!
Han aktar hos di·g _gästa
Och dig för evigt fästa.
Hosianna, pris och ära,
V år kon ung vi hembära!
(Sv. Ps. 51: 4.)
Måndag. Bereden vägen för Herren.
Luk. 3 : 3-4.)
Tisdag. Allt kött skall se Guds frälsning.
Luk. 3:5-6.
Onsdag. Blinda få sin syn, halta gå,
spetälska bliver rena, döva höra. Matt.
11: 4-6.
Torsdag. _Han skall draga fram i
ljuset vad som är fördolt i mörker.
1 Kor. 4: 5.
Fredag.
Han skall frälsa sitt folk
från deras synder. Matt. 1: 21.
Lördag. Sen vilken kärlek Fadern har
bevisat oss därmed att vi få kallas Guds
barn. 1 J oh. 3 : 1-4.
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22 december. 4 sönd. i Advent.
H erren är nära.
Den som tror på Sonen, han har evigt
liv. J oh. 3: 22-36.

Han skall vara alla god.
Giva trötta själar mod;
I hans rike ingen mer
Sig i nöden lämnad ser.
(Sv. P s. 510: 6.)

Måndag.
Han är trofast och rättfärdig. 1 Joh. 1: 5-9 . .
Föckortningar: Rom. = Pauli brev till romarne.
Kor. = Pauli brev till kor .ntenrn l och 2 . Ef. = Pauti
brev till efesierna. Fil. = Pauli brev till filipperna.
Kol. = Pauli brev kolosserna. Tim. = Pauli brev
till Timoteus , 1 och 2. J oh. =J olrnnnes första brev.
Jak. =Jakols brev. Upp.= Johannes uppenbarel se.

Och vad ar Bibeln för dig?
Det finns människor, för vilka
Bibeln inte betyder någonting,
och det finns människor, för vilka
Bibeln är allt. En berömd .språkforskare berättar, hur han fann
vägen till Bibeln.
Hans andliga liv har genomgått
en stor förvandling. Förut var
kristendomen för honom något
fullkomligt främmande och lika
obekant som Bibeln. Guds ande
hade mycket långsamt utfört .sitt
verk i honom. Det var en kväll,
då han satt i sitt arbets:rum, som
han började förstå, att han var
alldeles obekant med Bibeln. Och
han började skämmas djupt och
uppriktigt och beslöt att .studera
den. För att kunna göra det bad
han om Guds hjälp för första
gången i sitt liv.
Han berättar därefter, att han

sedan ägnat hela sin tid åt översättningar av Bibeln. .Och han
bekänner .själv om den inre vinning, som denna grundliga sysselsättning med Bibeln givit honom:
»Jag gläder mig av allt hjärta
åt den kostbara vinning, som min
outtröttliga .sys,s elsättning med
Den Heliga Skrift skänkt min inre
människa. Det har försiggått en
oerhörd förändring till det bättre
hos mig i jämförelse med den tiden, då j a.g tillhörde den stora
.skaran av människor, som treva
omkring i mörkret, och vandrade
vilse, slagen med andlig blindhet.
ögonen öppnades på mig, så att
jag såg Guds frälsning med fu]J
klarhet, och i mitt hjärta gick
Liuset upp, så .a tt jag i Jesus
Kristus lärde känna vägen, sanningen och livet.»
1

"Främmande dövstun1ma."
I den danska dövstumtidningen
»Effata» läses nedanstående insändare. Den däri omtalade saken förekommer även icke så
sällan hos oss. Och samma sak
gäller även sådana dövstumma,
som självmant dra sig undan den
andliga uppbyggelse, som bjudes
dem.

När vi dövstumma samlas till
gudstjänster eller föredrag, ser vi

ibland en »främmande» dövstum.
I de flesta fall är han eller hon
från närmaste omgivning, och vi
frågar förvånat, varför vederbörande icke ha varit med förr. Svaret blir för det mesta, att de icke
intresserar sig- för att komma till- ·
sammans med dövstumma, utan
att det är mycket bättre att vara
tillsammans med hörande. Därtill
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vill jag säga, att det är ett dåligt
svar. Vi dövstumma äro ju att
betrakta som ett samfund för oss
själva, som vi inte behöver skämmas för att tillhöra utan tvärtom
vara stolta för, därför att vi själva
har uppbyggt det. Vi får sällan
eller nästan aldrig något inflytande i de hörandes krets.
Dessvärre finns det alltså sådana dövstumma, · som, för det
mesta utan egen skuld, av tanklösa
föräldrar hindras från att umgås
rn d oss andra dövstumma. Men

en sådan isolering kan ofta medföra slöhet eller t. o. m. sinnessjukdom. Deras i skoltiden friska
och fria begåvning kan icke utvecklas i de hörandes krets. Och
det är en blodig synd föräldrar
och anhöriga i s-in självsäkerhet
om vad som är det bästa för deras
barn begår, eller kanske snarare
så : i egoism och fåfänga begå de
försyndels.e, som de först försent
förstår, när den dövstumme så
småningom förtorkat i brist på ·
andlig näring.

BASAR
till förmån för behövande dövstumma och Stockholms Döv·
stumhem anordnas fred. den 8 nov. kl. 12-9 i Ev. Brödraförsiamlingens lokaler Sveavägen 34-36 (nära Kungsgatan).
Försäljningen öppnas kl. 12,so av Pastor Svenfors.
Avslutning kl. 9 av Pastor Pernow.
Vid basaren försäljas arbeten utförda av Döv.s tumhemmets syförening, elever i Tysta Skolan och pensionärer i
Dövstumhemmet. Lotterier m. m. Servering. - Gåvor .w
alla silag till basaren och serveringen mottages tacksamt.
Inträde 25 öre.
VIGDA.

Föreläsningar.

Cla .s Rob rt Ljungberg, Stockholm, och
A [';t rid i li abeth Åmold, Oslo, den 17
oktobc1-.
H <">' 1·en Gw l, som har stiftat äktenskaJ)<'t, ui·1 de m lycka och välsignelse till
de•ms ·vik tioa fören'ing.

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

1

AVLIDNA.
Maria Lovi a Hellqvist, f. Bengtsson,
Sto ·kholm, den 27 juni, 77 år.
Karl Johan Nord, Säfsnäs, den 3 sept.,
68 år.
Hilma Kri stina östby, f. Vahlström,
Enång r, den 23 sept., 63 år.
Jean
avkl Damberg, Eskilstuna, den
4 okt., GO år .
Jag lcom ·1n r snart ; håll fast det du
har, så al t ingen tager din krona.
(Upp. 3 : 11.)

Kumla, Fylsta skola, sönd. d. 10 nov.
kl. 11. Dövstumlärare S. Schyberg:
»Om järnvägarnas uppkomst och utveckling». Ljusbilder.
ör.ebro, Dövstumföreningen, Drottningg. 32, lörd. d. 16 nov. kl. 7,30. Pastor
Svenfors: »Zigenarfolkets underbara
ödem. Ljusbilder.
Kil, Järnvägshotellet, sönd. d. 17 nov.
kl. 12,ao, och
Arvika, Församlingshemmet, sönd. d.
17 nov. kl. 3,30, samma föreläsning.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Upsala, Dövstumföreningen, den 29
nov. kl. 8. Rektor Aurell: »Vägen ut· ur
lytets fängelse». Tolk: Pastor Svenfors.
Gä'vle, Stadshuset den 30 nov. kl. 7,
samr.ia föreläsning.

Nästa nummer av Kyrkobladet utkommer till Jul.
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
NOVEMBER.
Lörd. 2. Lidingö, Kyrkan kl. 5,30.
Lörd. 2. Stockholm, Manilla kl. 11 130.
Sönd. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Lörd. 9. Norberg, Kyrkan kl. 4,30.
Sönd. 10. Nyköping, S :t Anne Hus
kl. 11.
Sönd. 10. Eskilstuna, Klosters Kyrka
kl. 4,30.
Fr-ed. 22. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 1.
Lörd. 23. Reijmyre, Kyrkan kl. 11.
Lörd. 23. Linköping, Församlingshemmet• kl. 7. ·
Sönd. 24. Norrköping; Hedvigs Församlingshem kl. 11.
Sönd. 24. Katrineholm, Kyrkan kl. 4,30.
Onsd. 27. Stockholm, Hedvig Eleonora
Församlingssal kl. 7,30.
DECEMBER.
Sönd. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Sönd. 1. U psala, V indhem kl. 4,30
Lörd. 7; · Norrköping, Hedvigs Församlingshem kl. 7.
Sönd. 8. Linköping, · Domkyrkan kl. 2.
Sönd. ·8. Motala, ·Församlingshemmet
kl. 5,30.
Lörd . . 14. Kungsör, Kyrkan kl. 12.
Lörd. 14. Arboga, · Trefaldighetskyrkan ·kL- 4130. ·
Sönd. 15. Västerås, Ekebo Prästgård
kl. ·3,
Onsd. 18. · Stockholm, _ Dö·v stumföreningen kl. 8.

S. G. S v e n f o r s,
Vesslevägen . 7, Ålsten. Tel. Ålsten 13 31.
Stockholm. Församlingsafton hålles i
Hedvig Eleonora Församlingssal, Jungfrug. 2, (nära östermalmskyrkan), onsd.
den 27 nov. kl. 7,30. Pastor Skoglund
berättar om Dalarna, med film. Samkväm. Avslutning av Kyrkoherde Bergman.
Å Dövstumföreningen, Uplandsg. 7,
hålles föredrag av Pastor Svenfors onsd.
den 18 dec. kl. 8: »Bland svenskar i
Sydamerikas urskogar». Ljusbilder.
Stockholm, K. F. U. K. Brunnsg. 3,
den 12 nov. kl. 7,30. Fru Valborg Stjärne: »Minnen och lllpplevelser från en
vistelse i Abessinien». Ljusbilder. Samkväm.
Avslutning av Fröken Briem.
- Tisd. dem 10 dec., samkväm.
Västerås. Efter gudstjänsten i Ekebo
Prästgård den 15 dec. inbjuda Pastor
och Fru Berge till samkväm. Pastor
Berge berättar med ljusbilder om Joachim Skovgaard - den danske kyrkomålaren.
Upsala. Efter giudstjänsten i Vindhem den 1 dec. kl. 4,30 inibjudas till samkväm.

Norrköping, Dövstumkretsen, ö. Eneby Församlingssal, den 11 och 25 nov.:
Arbetsmöte. Den 16 dec. Adventsafton.
F e m t e d i s t r i k t e t.
NOVEMBER.
Sönd. 3. Kopparberg, Kyrkan kl. lJ.
Festgudstjänst. Biskop Billing, Komminister Ihrmark.
Tolk: Areskog.
Sönd. . 10. Glanshammar, S. J akobsson
kl. 12.
Sönd. 17. Kil, Järnvägshotellet kl. 2.
Sönd. 17 .. Arvika, Församlingshemmet
kl. 5.
Sänd. 24. Hallsb erg, Kyrksalen, Tingshuset kl. 12 130.
· DECEMBER. Sönd. 1. Örebro, Norra Församling hemmet kl. 11.
Därefter
Adventsamkväm hos dövstumprästen, Stur\Ogatan 16.
Sönd. 8. Kristinehamn, Kyrkan kJ.
l i30.

Lindes berg, Kyrkan kl. 1,no.
Arvika, Församlingshemmct
kl. 11. (Obs.! tiden!)
Sönd. 22. Kil, Järnvägshotellet kJ. 2.
Carl-Åke Ar e skog,
Sturegatan 16, Örebro: Tel. 54 78.
Sönd. 15.
Sönd. 22.

e

Ä r k s t i f t e t.
NOVEMBER.
Lörd. 30. Gävle, Hel. Trefaldigh et
Kyrka kl. 6.

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
Stockholm, Dövstumföreningen, den 17
nov. kl. 7,30. Notarien T. Boström: »Det
svenska rättegångsväsendet».
Tolk:
Fröken Fondelius.
Norrköping, Hedvigs· Församlingshem,
den 3 nov. kl. 12. Herr 0. Ryden: »Hur
en modern daglig tidning kommer till».
Ljusbilder.
Den 24 nov. efter gudstj-änsten. Pastor
Svenfors: »Vad veta vi om vädret?»
Ljusbilder.
Linköping, den 3 nov. kl. 4 i Ordenshuset, Herr Ryden, samt den 8 dec. kl.
12,30 i
Församlingshemmet, Pastor
Svenfors, samma föreläsningar.
Motala,
Förs·amlingshemmet
eft r
gudstjänsten den 8 dec., Pastor Svenfors, samma föreläsning.
Eskilstuna, den 10 nov. efter gud tjänsten. Pastor Sven.fors: »Hur människan lärde sig flyga». Ljusbilder.
Nyköping, den 10 nov. efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Mormonerna - ett underligt religionssamfund»..
Ljusbilder. Föreläsningsföreningen s
årsmöte och samkväm.
(5 o. 6 distr. se för eg. sida.)

A/B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1936

