
N:r 10. Arg. 6. Dece111Ler 1935 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Altartada i Viinge K~-rlrn. E rn Bagge, HJ35. 

All Jordens tröst han bliva skall 

O~h ljus och hjälp för världen all. 

Han är den rätte Frälserman: 

Säll den på honom trösta kan I 
(Sv. Ps. G3: 3) 
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Den bästa Julgåvan. 
I samrna nejd voro då några 

herdar ute på marken och höllo 
vakt om natten över sin hjord. Då 
stod en Herrens .ängel framför 
dem, och H errens härlig het kring
strålade dem; och de blevo mycket 
förskräckta. Men ängeln sade till 
clem : » Varen icke förskräckta. 
Se, jag bådar eder en stor glädje, 
som skall vederfaras ·allt folket. 
Ty i clag har en Fräls.are blivit 
f ödcl åt eder i Davids stad, och 
han är Messias, H erren. Och detta 
skall för eder var~a tecknat: I ska
len finna ett nyfött barn, som lig
ger lindat i en krubba.» 

I clets.amma sågs där järnte äng
eln en stor hop av elen himmelska 
härskaran, och cle lovade Gucl och 
sade: »Ära vare Gud i höj elen, och 
frid på jorden, bland människor 
till vilka han har behag!» 

Luk . 2: 8 - H. 

En gosse hittade vid havsstran
den en stor mussla. Förväntans
fullt öppnar han den och ropar 
högt av glädje, då han ser den 
skimrande pärlemorn på insidan. 
Ivrigt .skölj er han musslan i vatt
net, för att skalet skall bli riktigt 
rent. Men han märker ej, hur en 
liten rund, klarvit pärla sköljes 
bort och försvinner. Så skyndar 
han hem, och det vackra skalet blir 

en prydnad där. - Stackars gosse, 
tänka vi, han kunde ha blivit r ik 
genom den dyrbara pärlan. Nu 
nöjde han sig med - skalet! 

Ja, så går det med många hem 
och många människor, när det gäl
ler julfirandet. Man gläds. åt lju
sens glans, den goda julmaten; 
julfesterna och alla j ulgå vorrna. 
Och visst är allt detta skönt och 
gott. Men det är dock bara det 
skimrande skalet. Julens dyrbara 
pärla, Guds rika julgåva - ack, 
den kastas bort eller förloras ge
nom tanklöshet och oförstånd i jul
brådskan och julfirandet. Man 
nöj er sig med - skalet. Och så 
blir det, trots allt annat, dock en 
fattig jul. Det blir kanske f est 
men icke högtid. Man får kanske 
mycket roligt, men ej verklig 
glädje. 

Vad är då julens pärla? Det är 
Jesus, världens Frälsare, som i den 
heliga julnatten kom till jorden 
såsom Guds dyrbara gåva. Att 
söka fira jul på ett rätt sätt utan 
honom, det går inte. Men tager 
du i bön och tro mot denna Guds 
julgåva till dig, skall du få en väl
signad jul. Han är den bästa jul
gåvan. Och då får du en glädje, 
som stannar kvar i ditt hjärta, då 
högtiden är slut, Ja, en glädje som 
aldrig försvinner. 
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Det nya året. 
Julen är glädjens tid, som på

minner oss om den stora gåvan, 
som Gud har givit osis i Jesus 
Kristus. Men efter jul kommer 
nyår - då manas vi till allvar. 
Vid nyår göres räkenskaperna upp 
i aff ärsvärlden. Så böra ock vi 
alla göra upp våra räkenskaper 
- icke för våra pengar, men för 
den tid, som har gått detta sista 
året. Vi fråga oss själva: Vad 
har jag använt året till? Och vad 
har vi gjort med Guds gåva till 
oss? Har vi tagit emot Jesus i 
våra hjärtan? 

Vi ha mycket att ångra, mycket 
att vara bedrövade över. Och vi 
tänka på hur det skall bli nu un
der det nya året. Skall det bli pre
cis detsamma .som förr? Skall vi 
aldrig bli bättre kristna? - Ja, så 
kan det nog ofta se mörkt ut både 
framför och bakom oss. 

Men när vi läser nyårsdagens 
evangelium, då får vi svar på vår 
oroliga fråga, ty detta evangelium 
pårniruner oss om J esusnamnet. -
Mitt i allt som är svårt, mitt i allt 
vår t arbete, sorg och glädje, gäller 
det, att vi kommer ihåg detta 
namn. J esusnarnnet är det enda, 
som ger oss tröst och mod. 

Jesus lämnar oss aldrig. Om 
året som: gick icke blev så som 
det skulle vara - så har Jesus 
ändå följt oss,, sett våra neder lag 
och gärna velat hjälpa oss ~ v~ 
ha aldrig varit allena. Och om v1 
icke ville känna honom, så har han 
dock känt oss. Och om vi icke 
ville vara hans vänner, så har han 

ändå s:ökt os·s. Tirofast har Jesus 
varit mot dig och mig. 

Och Han är trofast i den tid 
som kommer. Och nu ber han oss: 
Försök att börja det nya året till
sammans med mig. Korn ihåg 
namnet Jesus för varje dag, då 
har du något fast att hålla dig till. 
När en människa födes, blir hon 
döpt i Jesu namn. När en männi
ska sänkes ned i graven, blir hon 
invigd till det eviga livet i Jesu 
namn. Så skall också allt som 
händer på vår vandring mellan 
vaggan och graven välsignas av 
honom. 

Korn ihåg hans, namn, så att du 
börjar var dag med att tänka, på 
honom och läsa om honom. Då 
blir den dagen välsignad. Och om 
frestelsen kommer, skall du knäp
pa dina händer i Jesu namn, och 
Han skall bevara dig. När sorg 
och olycka hotar, skall du göra 
detsamma, och han s:kall frälsa dig 
från det onda. 

Korn ihåg hans namn - och du 
får lära, vad miljoner människor 
har erfarit: det finns icke något 
bättre och större på jorden än det 
välsignade J esusnamnet. iDet lyser 
i liv och död. Det är vår största 
skatt. 

Så stå vi inför ett nytt år. Allt 
ä r ovisst. Men börja vi i Jesu 
namn då få vi frid för allt vi 
ångr~r i tiden som gick, - ~å 
kunna vi med lugn möta den tid 
som kommer. 

K. H . SkoUerutl . 
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Zigenarflickans julgåva. 
»Hur har farbror fått den där 

vackra klockkedjan?» frågade jag 
den gamle prosten och pekade på 
hans urkedj a, som var vackert ar
betat av glänsande kolsvart hår 
och så lång, att han bar den om 
halsen, såsom det ibland brukades 
förr. 

Prostens ansikte fick ett dröm
mande och högst allvarligt uttryck. 
»Det är ett gammalt julminne, min 
klockkedja», sade han. Det har väl 
snöat fyrtio vintrar sedan dess, 
men jag minns så väl det egendom
liga zigernarb~nd, som en gån,g 
strax före jul slog sig ned i den 
socken, där jag då var präst. Jag 
var ung då, och en smula anlag för 
romantik gjorde väl, att jag en 
dag vandrade upp till skogsbrynet 
för att se på lägret. 

De smutsiga tälten voro fulla 
av gamla och unga, män och kvin
nor, hundar och paltor, och utan
för i snön stod de magra hästarna. 
Misstänksamma blickar mötte mig 
från de olivbruna, lurviga män
nen. Jag hade gärna velat säga 
dem ett ord om Honom, som dog 
för alla folk, men det blev intet av, 
ehuru jag flera gånger gick dit 
upp och såg det brokiga följet. 

En dag strax före jul korn en 
brun liten pojke in på min expedi
tion och bad, att jag skulle följa 
med till hans syster , som var myc
ket .sjuk. Jag frågade den iille, 
vilkens ängsliga, svarta ögon bådo 
så vackert, vad hans syster ville, 
men det visste han inte. Jag stop
pade min bibel i fickan och gick 
med. Det var bistert kallt, men 
mitt hjärta blev varmt vid den tan
ken att flickan kanske börjat 
längta efter sin själs frälsning. 

Min lille följeslagare förde mig 
in i ett av tälten, och jag såg att 
männen, som nu blickade vänligt 
på mig, gingo ut. På en enkel bädd 
på den frosti ga marken låg .en ung 

flicka. Bredvid satt en mörk, hög
-rest kvinna. Det var flickans mor. 
Vid min hälsning slog flickan upp · 
ögonen. Jag hade hört och läst, 
att zigenarflickor ofta äro under
bart vackra; jag hade även sett en 
och annan målad av stora konst
närer. Underbara voro även den
na flickas glänsande ögon med 
deras långa, mörka fransar, och 
kring det bildsköna anletet låg ett 
böljesvall av nattsvarta lockar. 

»Det var snällt, att pastorn gick 
hib, sade den sjuka. Hennes ar
betande bröst sade mig, att dessa 
härdade människor ändå kunna 
brytas av nordens vinter. 

»Varmed kan jag .stå till 
tjänst?» frågade jag och satte mig 
på en liten kappsäck vid bädden. 

»Jag vill ha ett br ev skri vet till 
Jarno », sade hon. 

»V ern är då J arno ?» 
»Ack, Jarno, det är min Jarno. 

Jag tyckte så mycket om J arno, 
och han skulle ha kommit till mig 
nästa sommar, men nu skall jag 
dö och får aldrig mer se J arno. » 

Stora tårar fyllde härvid de skö
na ögonen, och de fingo ett smärt
samt, trånande uttryck. 

I stället för att få taga upp min 
bibel, tog jag nu, tämligen mod
fälld, fram min anteckningsbok 
och skrev upp J arnos adress. Han 
bodde någonstans på srlätterna i 
Polen, och jag hoppas: brevet p:ick 
fram. Hon ville blott, att jag åter 
och åter skulle tala om för honom, 
huru Viarda älskade honom, och 
att hon dog med tanken på honom 
och med hans namn på läpparna. 

Men innan jag gick från den 
sjuka. talade jag dock om Honom, 
som älskade zigenarflickan högre 
än J arno gjorde, och som för hen
ne och för alla jordens. folk gått i 
döden, på det att vi skulle leva för 
evjQt i Guds rike. 

Med en underlig, drömmande 



blick såg hon på mig, och jag gick 
med den vissa tanken, att hon ej 
förstod mig. 

Ett par dagar härefter kom åter 
lille brodern till mig. Systern var 
nu sjukare än förut, och hon ville 
åter tala med mig. Varför detta? 
tänkte jag och gick. Det vackra 
ansiktet var nu mycket härjat, 
men ögonen lyste vackert, när hon 
fattade min hand och sade: 

»Tala mer om den vännen, som 
dog för mig. Älskar han mig högre 
än Jarno?» 

Nu såg jag bistra blickar från 
de svartmuskiga männen, och ett 
ögonblick kände · jag det riktigt 
kusiligt, men nu måste all fruktan 
vika. Så enkelt jag kunde berät
tade jag, huru den käre Frälsaren 
steg ned från Faderns härliga him
mel, blev ett fattigt barn och led 
döden på korset för alla syndares 
frälsning. Nu var han däruppe i 
den eviga julens land, och där vän
tade en krona av guld varje vilsen 
son och dotter, som ville tillbaka 
till den himmelske fadern. Där 
skulle alla tårar torkas, och där 
skulle kära vänner, som älskat 
varandra men älsurn t sini Frälsare 
ändå mera, få för evigt vara till
sammans" 

Som barnen lyssna till en vacker 
berättelse, så lyssnade Viarda ock
så. Även hon hade i sina bästa 
stunder känt syndens nöd, och 
evighetens hopp var henne ej all
deles. främmande. 

Nästa dag gick jag d"it upp utan 
att vara eftersänd, och allt efter
som Viardas .anlete vissnade, så 
spirade en himmelsk ros upp i den 
sjukas hjärta. Åter och åter ville 
hon, att jag skulle tala om Lång
fredagens stora under och den kär
lek. som då uppenbarades. 

Och så kom julaftonen. Min 
predikan var färdig, och med 
glädje beredde jag mig att »doppa 
i grytan», då den brune zigenar
gossen kom springande över gårds
planen. 
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Systern ville än en gång se mig. 
Jag gick dit upp. När jag kom in 
i tältet, svagt upplyst av ett enda 
ljus, såg jag, att Viarda snart 
skulle dö. Ett par av männen hade 
tårar i ögonen, och nu liksom för
sta gången gingo de ut. Flickans 
händer voro mycket kalla, och det 
.en gång så sköna ansiktet bar dö
dens skugga. Blicken hade dock 
ännu en förunderlig klarhet, och 
den lyste till så varmt, när hon 
sade: 

»Vill pastorn tala litet om lan
det, dit jag nu skall fara.» 

Jag blev mycket vek, och rösten 
fastnade i halsen på mig, men så 
gott jag det kunde, läste jag ur 
Uppenbarelseboken om den stora, 
vitklädda skaran, som Johannes 
såg på sitt ensliga havsomslutna 
Patmos. Jag läste om denna oräk
neliga skara av alla släkten och 
folk, som evigt, evigt skall fira· jul 
i härlighetens himmel. 

Viarda låg med slutna ögon, 
men .jag såg på hennes bleka läp
par, att hon liksom försökte säga 
efter mina ord. . Och så måste jag 
gå. När jag då tog den dödskylda 
handen för att säga farväl, lyfte 
hon plötsligt med andra handen 
upp sin stora, rika hårfläta och 
gav mig. Hon hade klippt av den 
innan jag kom, och även om jag 
då för tillfället ej kunde förstå, 
huru jag skulle använda den egen
domliga gåvan, ·kände jag mig 
mäktigt gripen. · 

I morgongryningen:, när jullju 
sen tändes i bygden och kyrkokloc
korna ringde, då flyttade zigenar
flickan hem, nöjd, tyst och stilla. 
Och när jag nu ser på länkarna i 
denna ked.ia, brukar jag alltid 
tänka, att Viarda också är en länk 
med i den stora barnakedja, som 
fräls1t undan tidens stormar :står 
lovsjungande inför Guds tron.» 

Och så slutade prosten sin be
rättelse. 

(Efter Lnrs Lunell i F ö rsamlingsblacle l.) 
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Plan för daglig bibelläsning. 

Julafton. Fil. 4: 4-7. Glädjen 
eder i Herren alltid. 

Juldagen. Luk. 2: 1-14. I dag 
är en Frälsare född. 

Annandagen. Joh. 1: 1-14. Vi 
sågo hans härlighet. 

Tredjedagen. Tit. 2: 11-14. Guds 
nåd har uppenbarats till fräls
ning. 

Lörd. 28. Rom. 8: 35-39. Vem 
skulle kunna skilja oss från 
Kristi kärlek? 

Söndag efter Jul. 
Barn hos Gucl. Luk. 2: 25-32. 
Mina ögon hava sett din fräls
ning. 

Måndag. Gal. _ 4: 6-7. Guds ar
vinge. 

Nyårsafton. Hebr. 13 : 8. Jesus 
Kristus är densamme. 

Nyårsdagen. Joh. 14: 13-14. I 
Jesu namn. 

Torsdag. Tit. 3 : 4-7. Han frälste 
oss efter sin barmhärtighet. 

Fredag. Ef. 1: 3-7. I honom 
hava vi förlossning. 

Lördag. 1 Joh. 3: 1-2. Sen vil-· 
ken kärlek Fadern har bevisat 
oss. 

Söndag efter Nyår. 
Guds nåd i dopet. Matt. 3: 
13-17. Denne är min älskade 
Son. , !it · t i ~! 

Trettondagen. Matt. 2: 1-12. All 
värlclen skall tillbed ja Kristus. 

Tisdag. Matt. 12: 14____:15. Mång.a 
följde honom. 

Onsdag. Matt. 12: 16-21. Till 
hans namn skola folken sätta 
sitt hopp. 

Torsdag. Fil. 2 : 9-11. Alla skola 
bekänna Kristus. 

Fredag. Apg. 10: 34-35. Gud 
tar emot den som fruktar ho
nom. 

Lördag. Matt. 18: 18-20. Gören 
alla folk till lärjungar. 

1 sönd. efter Trettondagen. 12 Jan. 
Tänk på Gud i din ungdom. 
Joh. 7: 14-18. Jesu lära är från 
Gud. 

Måndag. Mark. 10: 13-16. Je
sus välsignar barnen. 

Tisdag. Luk. 2: 42-52. Jesus 
ville vara i Guds hus. 

Onsdag. 2. Tim. 2 : 8. Tänk på 
Jesus Kristusi. 

Torsdag. 1. Tim. 6: 12. Kämpa 
trons goda kamp. 

Fredag. Rom. 1: 16. Jag blyges 
icke vid evangelium. 

Lördag. 1. Kor. 16: 13-14. Va
ren sitar ka. 

2 sönd. e. Trett. 19 jan. 
Jesus vill helga ditt hem. Luk. 
19: 1-10. I dag måste jag 
gästa i ditt hus. 

Måndag. Joh. 2: 1-11. Jesus 
uppenbarar sin härlighet. 

Tisdag. Joh. 4: 5-26. Herre, jag 
ser att du är en profet. 

Onsdag. Rom. 12: 9-10. Avskyn 
det ondo. Hållen fast vid det 
goda. 

Torsdag. Rom. 12: 11-12. Tjä
nen Herren. 

Fredag. Ef. 6: 1-4. Hedra din 
fader och din moder. 

Lördag. Kol. 3: 13-14. Förlåten 
var.andra. 

3 sönd. e. T rett. 26 j an. 
Kristus kan och vill hjälpa. J oh. 
4: 27-42. Han är världens 
Frälsare. 

Måndag. Matt. 8: 1-4. Herre, 
vill du. så kan du göra mig ren. 

Tisdag. Matt. 8: 5-13. Såsom du 
tror, så må det ske dig. 

Onsdag. Mark. 1: 32-35. Han 
hämtade sin kraft i bönen. 

Torsdag. Rom. 12: 21. övervinn 
det onda. 

Fredag. Rom. 12: 16-18. Veder
gällen ing·en med ont för ont. 

Lårdag. Matt. 8: 14-27. Våra 
sjukdomar bar han. 

Förkortningar. Apg. : Apostlagärningarna. Gal.: Galaterbrevet. Ef.: Efes ierbrevet. Fil.: Filip
perbrevet. Kol.: Kolosserbrevet, Tim , : Br~v~t till 'J'jmoteus, Tit.: Till 'fitu ~ . Hebr.: Hebreerbrevet. 
1 J oh.: J ohannes 1 :a brev , 



På vakt. 

Ji ris ten icke edra pärlor för 
.<; ·uin n. Ma tt. 7: !i . 

På grän 1en mellan slätten och 
skogsby ·d n låg en bondgård. 
Far had brutit mycken ny mark, 
och goda kördar hade han bärgat. 
Men vad var väl allt hans arbete 
emot det · m skulle ske, när so
nen fort att ! Bara några år 
skulle far t vid styret. Sedan 
skulle h n vila, och pojken, hans 
raske pojk , skulle med spänstig 

När skola vi s tå upp under Guds
tjänisiten? tt ord till våra Guds
tjänstdelta ·ar . 

Ni vet alla, att under Guds~ 
tjänsten f' r hörande brukar man 
ibland st· upp. Det är då Guds 
ord läs · ·, amt under trosbekän
nelsen och välsignelsen. Likaså 
under vissa lovpsalmer. Under 
våra dövstumgudstjänster ha vi ju 
förblivit sittande hela tiden. - Nu 
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kraf't arbeta vidare på den fäder
neärvda gården, så att grannarna 
skulle stå där med häpnad. - Men 
far blev så besviken. Sonen hade 
intet intresse för gården. Var det 
genom kamraternas inverkan, eller 
berodde det därpå, att han nödvän
digt ville ut i världen? Till sist 
gav far efter. Ka:rus1ke skulle den 
unge därute riktigt lära sig vär
dera hemmet. Det hade ju gått 
så med andra. - Och sonen reste. 

Efter 6 eller 7 år kom han till
baka, men - förfallen. Du skulle 
sett far på den dagen. Förgäves 
sökte han räta sin böjda gesitalt 
och hålla de darrande händerna 
kring plogstyret. Om han nLl 
inte kunde hoppas mer av den 
unge, så skulle han åtminstone 
själv var.a den kära gården trogen, 
så länge hans1 kraft varade. 

Far hade knutit så många för
hoppningar till sin son. Han hade 
väntat så mycken glädje. Men 
kamraterna därborta lockade ho
nom längre och längre bort från 
det som var rätt och gott. Vad 
skola vi kalla dem, de samvetsilösa 
kamraterna, som frestade och loc
kade. Var det inte svin, som under 
kamratskapets gestalt trampat ned 
fars pärla. 

Efter Adolf Kloo i boken : »Arvet ej försp ill». 
Diakonistyrelsens Bokförlag. 

ha vi emellertid kommit överens 
om - Areskog och Svenfor.s - att 
uppmana våra dövstumma att un
der gudstjänsten stå upp, då tros
bekännelsen och välsignelsen läses. 
Vi visa så, att vi med vördnad in
stämma i den hundraåriga trosbe
kännelsen och mottaga den sedan 
årtusenden brukade välsignelsen. 
Det skänker högtidlighet och lyft
ning att göra så. Och så börja vi 
härmed nu till jul. 

tillönskas alla Kyrkobladets läsare ! 

C.-Å. A reskog. S. G. S venfors. 
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VIGDA. 
Karl Richard Eugen Sander, Stockholm, 

och Edit Kristina Törnblom, Kristine
hamn, den 16 november. 
Herren Gud, som hwr stiftat äktenska

pet, give dem lycka och välsignelse till 
deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Fritz Harald Svensson-; öve:rgran, · den 

14 aug., 31 år. 

Gudstjänster. 
Första Distriktet. 

DECEMBER 1935: 
Juldagen. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
2. s. Jul. Stockho-Zm, Gustav - Vasa: 

Kyrka kl. -2. · 
Fred. 27. Södertälje, Församlingshem-

met kl. 3,3(}. 
Månd. 30. Tumba, Prästgården kl. 2. 
JANUARI 1936: . 
Nyårsd. Stockholm, östermalmskyr

kan kl. 2. 
Lörd. 4. Mjölby, Kyrkan kl. 12. 
Lörd. 4. Norrköping, Hedvigs För-

samlingshem kl. 4,30. 
Trettond. Stockholm, Maria Kyrka 

Tisd. 7. 
Lörd. 11. 
Sönd. 12. 
Månd.13. 
Lör<l. 18. 
Onsd. 22. 

kl. 2. 
Gnesta, Folkskolan kl. 1,30. 
Visby, Församlingshuset· kl. 7. 
Visby, Domkyrkan kl. 2. 
östergarn, Kyrkan kl. 11. · 
Sala, Kyrkan kl. 12. 
Stockholm, Dövstumförening
en kl. 8. 

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

Stockholm. Ljusbildsandakt hålles å 
Dövstumföreningen onsd. den 22 jan. 
kl. 8: ~>Vägen till Gud». 

K. F. U. K. Julsamkväm tisd. den 14 
jan. kl. 7,30. Julbetraktelse av pastor 
A. Lund. Julberättelse av fröken Alice 
Cronhjelm. 

Norrköping. I samband med guds
tjänsten den 4 jan. -hålles dövstumför
eningens julfest med början kl. 4. 

Södertälje. Efter gudstjänsten tredje
dag jul i Församlingshemmet, Torekäll
gatan 26, inbjuder Kyrkl. Ungdomskret
sen till julfest. 

Visby. Efter gudstjänsten den 12 jan. 
inbjuder Kyrkl. Ungdomskretsen till jul
samkväm. 

Dövstumlärare Österlund håller föl-
j ande gudst-j änster : 

Linköping, Domkyrkan, Nyårsd. kl. 2. 
Motala, Kyrkan, d. 5 jan. kl. 2,30. 
Finspong, Slottskyrkan d. 6 jan. kl. 

12,30. 

Näs t a nu mmer utkommer den 1 
febr. 

Helge Edvin J ohnsson, Eskilstuna, d n 
1 nov., 29 år. 

Elin Sofia Andersson, Sköldinge, d n 
8 nov., -58 år. 

Beda Nyström, f. Larsson, Kumla d 11 

5 dec., 61 år. ' 
Tekla Amalia Johansson f. Lilj eblad 

Örebro, den 7 dec., 78 År. ' 
H erren är god mot dern som förb ida 

honom , m ot den själ som söker honom. 
(Kia,\!. 11: :i!G) 

F e m t e d i s t r i k t e t. 
DECEMBER: 
Juldagen. Örebro, Norra Församling -

hemmet kl. 11. 
Sönd. 29. Kumla, Kyrkan kl. 12,30. 
JANUARI: 
Sönd. 12. Torsby, Kyrkan kl. 1. 
Sönd. 19. _Koppar berg, Kyrkan kl. 1. 
Sönd. 26. Nora, Kyrlfan kl. 1. 

C a r l-Å k e A r e s k o g 
Sturegatan 16, Örebro. Tel. '54 78. 

Ä r k e s t i f t e t o c h D a 1 a r n a. 
DECEMBER 1935': 
Lörd. M. Borlänge, Barkargärde sko-

. . . la kl. 3,30. . . 

JANUARI 1936·: 
Onsd. 8. Håtuna, Prästgården kl. 11. 
Lör<:l. 25. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12. 
Lörd. 25. Söderhamn, Kyrkan kl. 5. 
Sönd. 2•6. Gävle, Hel. Trefaldighet 

Kyrka kl. 12,30. 

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

Eskilstuna, Församlingshemmet, den 
19 jan. kl. 3. Dövstumlärare Schyberg: 
»Om järnvägarnas utveckling». Ljusbil
der. 
. Motala, Blå Bandet, den 12 jan. kl. 4. 
Herr .Matthes: »Något om ·skogarna». 
· Visby, - Församlingshuset, den 12 jan. 
efter gudstjänsten. Pastor · Svenfors: 
»Vad veta vi om vädret?» Ljusbilder. 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Bor länge, Barkargärde skola, den 28 

dec. efter gudstjänsten och i samband 
med Dövstumföreningens julfest: Rektor 
Aurell: »Vägen ut ur lytets fängelse» . 
Tolk: Pastor Svenfors . 

Frälsningsarmens j.ulf ester. Stock
holm, Skeppareg. 8·2, d. 28 dec. kl. 5. -
Västerås d. ·5 jan. kl. 3,30. - Upp ala, 
Trettondagen kl. 3·,30. - Norrköping 
T'unnbindareg. 11, d. 29 dec. kl. 3. Kom~ 
minis.ter Kronberg t~_lar. - Linkövin.<J, 
d. 7 Jan. kl. 5,30. - Orebro, Drottningg. 
22, annandagen kl. 4. Pastor Areskog 
leder. - Kumla, d. 28 dec. kl. 3,30. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1935 


