
N:r 2. Arg. 7. FeLruari I U3G. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Antonio Ciceri. 

SE MANNEN! 
(Joh. 19 : 5 .) 

Föraktad var han och övergiven av människor, 
en smärtornas man och förtrog en med krankhet. 

Men det v,ar våra kra.nkheter han bar, 
våra smärtor, dem lade han på sig. 

Ja, han v:ar sarg,ad för våra överträdelsers skull 
och slagen för v<1ra miss:gä;rningårs skull; 
näpsfon var lagd på honom, för att vi skulle få frid 
och genom hans sår bliva vi helade. ' 

Nu dig tackar allt mitt hjärta, 
J esu, för din myckna nöd, 
För din ångest, för din smärta, 
För di tt kors och för din död : 
Ja, för all( det bittra, svåra, 
Som du led för synder våra. 
Pris och ära vare dig . 
Herre J esus , innerlig! 

(Jesaja 53: 3-5.) 

(Sv. ps. 76 : 8. ) 
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Lidandets väg. 

Fastlagstiden har åter kommit 
till oss. Den talar till oss om lidan
dets väg, om den väg, som vår 
Frälsare, Jesus Kristus, måste 
vandra här nere på jorden. Om 
du flitigt och troget läser i din 
bibel efter Kyrkobladets -plan för 
daglig bibelläsning, så får du nu 
var je dag följa Jesus på hans li
dandes väg. Och du skall då mer 
och mer förstå, hur mycket Han 
älskar . oss människor. Han kom 
fö r att tjäna. Han kom för att 
hjälpa oss. Han älskade oss så 
högt, att Han till sist lat .sig pinas 
och korsfästas, för att vi skulle 
kunna besegra lidande och död. 
Ingen kunde hjälpa såsom Han. 

Jag besökte för ett par dagar 
sedan en kvinna, som länge hade 
varit sjuk. Nu hade hon mycket 
svåra plågor . Man kunde lätt se 
på hennes ansikte, att .lidandet var 
svårt. Jag tr~dde att hon genast 
skulle klaga och · åmra sig. Men i 
stället sade ho : »'Tiänk, vad Kris
tus fick lida mycket! Och -Han 
hade icke någon synd. _ När jag 

»Människosonen har ju kom
mit, icke för att låta tjäna sig, 
utan för att tjäna och giva sitt 
liv till lös en för många.» 

(Markus ev. 10:451 

tänker på Honom, då får jag kraft 
mot mina plågor. Jag vet också, 
att Han har kommit för att hjälpa 
och frälsa oss.» 

Hur många är det icke, som hos 
_Jesus hämtat kraft i lidande och 
nöd ! Han tjänar oss, Han hjälper 
oss för varje dag. Och när vi lida, 
giver Han oss kraft. Skulle vi icke 
då tacka och prisa Honom! Skulle 
vi icke då försöka att varje dag 
hava Honom hos oss, lyssna till 
Hans ord och lyda Honom ! Han 
vill komma till dig. Han har nå
got att säga just dig_ Han vill 
rädda just dig från denna vär l
dens synd och nöd och föra dig 
in i Himmelen. Vi bedja: 

Jesu, lär mig rätt betänka 
Din tänkvärda, svåra död 
och Din bittra pinas nöd! 
Hjälp, att jag mig nu må sänka 
ned i Dina helga sår, 

- där jag liv och häl1sa får! 
(Sv. ps. 7 5 : 1.) 

A-g. 

Min första dövstumma van. 

I den församling där jag växte 
upp, Ljusnarsberg i Örebro län, 
ligger omkring 4 km från mitt 
barndomshem, Stjärnfors bruk, en 
berg_smansgård, som heter Grön
hult. 

I min barndom ägdes den av en 
bergsman, som hette Anders An
dersson. Denne hade tre barn. 
Den äldsta av syskonen, Lovisa, 
var född 1856 och hade redan lärt 
tala, då hon år 1858 träffades av 

en svår sjukdom. Hennes mor kal
lade den hjärninflammation. 

Lovisa blev genom sjukdomen 
döv och glömde .att tala. Det 

_vackra, livliga barnet förstumma
des småningom: Med sorg i hj är
tat iakttogo föräldra rna detta, 
men ingendera av dem förstod 
huru 'barnet borde undervisas. Lo
visa kom sålunda ej till någon 
skola för dövstumma. Hon växte 
upp i hemmet och blev där till 



stor nytta, ty hon var ovanligt 
klok och duglig i alla praktiska 
sysslor. 

Min far undrade ibland över att 
intet gjordes för Lovisas under
visning, men ansåg sig ej böra 
blanda sig i saken. 

Så dog hennes far 1879, och då 
ansåg sig min far hava rätt och 
skyldighet att ingripa, och genom 
hans försorg .sändes Lovisa An
dersson år 1880 till läroanstalten 
för överåriga dövstumma i Skara. 
Där tillbragte hon två år och var 
synnerligen läraktig. Bland hen
nes lärare där må nämnas rektor 
och fru Nordin, samt herr Carl
ström. Lovi1sa konfirmerades i 
Skara och återvände sedan till sitt 
hem. Gården brukades efter fa
derns död af Lovisas mor, en myc
ket arbetsam och duglig kvinna. 
Lovisa blev henne nu till stor 
hjälp vid arbetet, såsom hon ock 
förr varit. 

Vid denna tid, 1883, gjorde jag 
Lovisas bekantskap. 

Då jag som barn hörde talas om 
»döv:Stumma Lovisa i Grönhult», 
brukade jag tänka: »Om Herren 
Jesus nu vandrade här på jorden, 
så skulle de föra Lovisa till Ho
nom, och Han .skulle göra henne 
hörande och talande». 

Nu som ung flicka tänkte jag 
också på Lovisa, men måste då 
säga till mig själv: »Du vågar icke 
kalla dig en Jesu lärjunge, men 
gör ändå, vad en Jesu lärjunge 
skulle göra. Gå till den dövstum
ma och sök att lära hennes .språk.» 

Jag lärde handalfabetet från 
Onkel Adams »Linnea» och gick 
när jag kunde det, till Lovisas 
hem. 

Det var en vackert belägen gård, 
grå .av ålder, men till det inre hem
trevlig och väl vårdad. Lovisa kal
lades in, och jag såg henne för 
första gången. Hon hade ett myc
ket gott utseende, vittnande om 
klokhet och redbarhet. Särskilt 
lade man märke till hennes vackra 
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mörka ögon, med den djupa, ve
modiga blicken. 

Nu skulle jag visa min färdig
het i teckenspråket. 

Jag tecknade alfabetet och Lo
visa nickade bifallande. Så gjorde 
jag för henne tydligt att hon .skul
le komma och hälsa på mig nästa 
söndag eftermiddag och den .som 
kom, det var Lovisa. 

Jag te~knade bokstäver och bil
dade .så ord. Lovisa nickade vän
ligt och tåli,gt och tecknade även 
hon några ord med bokstavstec
ken. Men samfalet ville ej rätt 
komma i gång. Då hittade Lovisa 
på råd. Hon drog upp ur fickan 
sin lilla bibliska historia och be
gynte med åtbördsspråket teckna 
för mig berättelsen om den barm-: 
härtige Samariten. Då gick ett 
ljus upp för mig. Nu blev Lovisa 
lärare, och jag blev lärjunge. Hon 
lärde mig åtbördstecknen, så långt 
hennes förmåga sträckte sig. Jag 
tecknade ofta fel, varvid Lovisa 
slog sig på näsan (de dövstummas 
åtbörd för »misstag, fel») och 
skrattade. Jag slog mig då på nä
san och skr.a ttade, och så fort
sattes lektionerna till ömsesidig 
glädje varje söndagseftermiddag, 
då jag var i hemmet. 

Lovisa brukade då komma .strå-: 
lande glad med sin katekes eller 
sin !bibliska historia i fickan, och 
vi sutto tillsammans, tecknande 
och lärande. Detta var gott för 
Lovisa, men det var ännu bättre 
för mig. Lovisas kunskaper voro 
visserligen ej stora, och jag blev 
ej mycket kunnig i att teckna; men 
Lovi1s.a hade lärt annat, som var 
av stor betydelse för henne och 
för mig. 

Innan hon for till Skara, hade 
hon mycket oklara föreställningar 
i religion. Då hennes föräldrar 
och syskon foro till kyrkan, bru
kade hon skaka på huvudet och 
sucka, varvid tårarna kommo hen
ne i ögonen. 

»Detta var ej för henne», tänk-
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Våra kyrk o r. 

Nikolaikyrkan, Örebro. 

Nikolaikyrkan, belägen vid Stor
torget, är mycket gammal. Den 

te hon kanske. Under denna tid, 
då hon ingenting hade lärt, blev 
hon ibland ·~

0 

lig .och häftig. Ack! 
huru tung s ulle ej stumhetens 
boja vara för enna livliga, djupa 
själ! 

I Skara lossnade banden. Hon 
fick lära att meddela sig, att emot
taga andras meddelanden. Vad 
hon anat och längtat efter, näm
ligen ordet om Gud, det trädde 
henne till mötes, och Gud blev 
levande för hennes själ. I andakt, 
vördnad och lydnad böj de hon sig 
för Honom. Vad Han sagt, vad 
Han gjort genom Jesus Kristus, 
det blev för henne levande san
ning. En gång i början av vår 
samvaro uttryckte hon ·detta sär
deles .skönt. 

I mitt rum hängde en tavla, fö
reställande Jesus med Marta och 
Maria. Hon gick fram till tavlan, 
pekade på Jesus och tecknade: 
»Jag vet vem Han är, jag älskar 
Honom, jag vill följa Honom». 
Jag frågade henne då : »Vad gör 
du för att följa Honom?» Lovisa 

äldsta delen av kyrkan byggdes i 
slutet av 1200-talet. Den är myc
ket sevärd. Här är Engelbrekt be
graven. Efter hans död och ända 
fram till reformationen var det 
många fromma människor, som 
vallfärdade till Nikolaikyrkan för 
att bedja vid Engelbrekts grav. 
Han hade nämligen förklarats för 
helgon. Kyrkan har flera mycket 
vackra portaler. Den förnämsta 
är den av Sankt Nikolaus krönta 
södra ingången, som är en av de 
ädlaste portaler i vårt land. 

I N ikolaikyr kan konfirmeras 
Dövstumskolans barn, och de hava 
där sin första nattvardsgång. 

svarade : ».Jag vill göra, som Han 
vill». 

En annan gång tecknade hon : 
»Innan jag var i Skara, var jag 
ofta mycket ond, men i Skara lär
de 

1
jag att Jesus icke älskar dem, 

som äro onda och häftiga. Jag 
vill aldrig mer vara ond.». 

För mig - den talande och hö
rande, .som haft de bästa tillfäl
len att lära om Gud, men som det 
oaktat vid denna tid var en tviv
lande och sökande - för mig blev 
Lovisas sanna tro till verklig tröst. 
När jag tänker på dem, som här 
i livet hjälpt mig att finna Gud, 
då träder bilden av den stumma 
Lovisa med den levande, talande 
tron i sitt ·hjärta och i sin blick, 
stilla fram ur minnenas rika värld, 
och .själen föres till pris och lov 
inför Honom, om vilken det en 
gång sades: »Allt har Han väl be
ställt. De stumma låter Han tala, 
och döva höra» (Mark. 8: 37). 

Ebba Olivecrona, 
f. Mörner. 

(Ur »Den tysta församlingens blad» år 1911.) 
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Vad vet du on1 kyrkan? 

De flesta människor i Sverige 
t illhöra Svenska Kyrkan, det stora 
samfund som skall tjäna religionen 
och Gudslivet inom vårt folk. Vi 
böra då alla veta_ något om 1) vad 
Kyrkan är, 2) vad den vill och 3) 
vad den gör. 

Den heliga, allmänneliga K yr
kan. 

Vi ha i skolan lärt, att Kyrkan 
blev istiftad den första pingstda
gen. 1Vi läsa därom i Apostlagär
ningarnas andra kapitel. Den da
gen blevo 3,000 människor döpta 
och slöto · sig till den lilla skara, 
som redan förut trodde på Herren 
Jesus. Alla dessa kände sig inner
ligt förenade med Herren och med 
varandra. De kände sig 1som ett 
samfund, en församling. De hade 
fått ett gemensamt intresse: kär
leken ti ll H erren Jesus och läng
tan att göra hans vilja och sprida 
hans lära bland människorna. 

Från den första pingstdagen 
växte detta samfund fort. Efter 
bara några få år fanns det kristna 
församlingar runt om i hela det 
romerska riket, bland judar och 
hedningar. Det namn de under 
den första tiden använde om sitt 
religiösa samfund var församling
en. Sedan började man använda 
ordet Ky 1rkan. Båda dessa ord ha 
sedan behållits. Kyr kan använda 
vi för att beteckna det stora sam
fund över hela världen, s.om sam
las omkring Jesus Kristus som sin 
Herre och Frälsare. De första 
kristna kallade Jesus Herren, på_ 
grekiska Kyrios. Därav· kommer 
ordet kyrka. Församling använda 
vi vanligen som beteckning för 
för.samlingarna på de olika plat
serna. Dock kan ordet församling 
också användas om det stora sam-

Vi skola i n ågra följande nummer 
intaga några korta upplysninga r om 
den svenska kyrka n och dess arbete. 

fundet, men då mera såsom· be
teckning för de i sanning på Kris
tus troende överallt i världen. Vi 
tala om K ris1ti församling på j or
den och tänka då på samfundet, 
som . omfattar alla dem, .som av 
hjärtat tror på Herren: »De He
ligas .samfund». 

Men den vanligaste beteckning
en på det stora samfundet är allt
så Kyrkam, och vi tänka därvid 
på kristenheten. - I tredje tros
artikeln heter det : Jag tror på den 
helige ande, en helig allmännelig 
kyrka, de heligas samfund o. s. v. 

Kyrkan är helig, ty den hör Gud 
till. Ordet helig användes i bibeln 
om det som tillhör Gud. 

Kyrkan är allmännelig, ty den 
är för alla. Kristi evangelium är 
för alla människor. Och alla be
höva det. Kyrkan vet icke av nå
gon yttre gräns. Den samlar folk 
av alla släkten. Men kyrkan har 
en inre gräns. Det är trons gräns. 
Det är de människor, som har den 
kristna tron, som tillhöra Kyrkan. 

Kyrkans ändamål är att med 
evangeliets gåvpr, Guds ord och 
sakrament, hJälpa de enskilda 
människorna till en starkare tro 
och innerligare kärlek till Herren. 

Hela jorden, hela mänskligheten, 
skall bliva ett Guds rike. Men så 
långt hava vi ännu icke kommit, 
ty mörker och okunnighet, synd 
och ondska råder ännu på jorden 
i stället för sann tro på Gud och 
längtan :att göra hans vilja. Men 
just för att förjaga mörker och 
okunnighet och . allt ont behöver 

·människorna det Kristi evange
lium, som Kyrkan vill giva. Den 
skall vara världens och folkens 
vakna samvete. Så skall Guds rike 
råda på jorden. 
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Plan .för daglig bibelläsning. 

1 Sönd. i Fastan. 1 mars. 
Stå emot frestelsen! Matt. 16: 

21-23. Frestaren i Petri ge
stalt. 

M. Matt. 4: 1-11. Herren allena 
skall du tillbedja och tjäna. 

Ti. Luk. 10: 17-20. Glädjens 
över att edra namn äro skrivna 
i himmelen. 

0. Hebr. 2: 18. Han kan hjälpa 
dem som frestas. 

To. Jak. 1: 12-15. Salig är den 
som står emot frestelsen. 

F. 1 Kor. 10: 13. Gud skall icke 
låta eder frestas över förmåga. 

~· Hebr. 4: 15-16. Han har 
m'edlidande med våra svagheter. 

2 Sönd. i Fastan. 8 mars. 
Trons kamp. Luk. 7 : 36-50. Din 

tro har frälst dig. 
M. Matt. 15: 21-28. Din tro är 

stor. Ske dig såsom du vill. 
Ti. lVIark. 9: 17-29. Jag tror. 

Hjälp min otro. 
0. 1 Tess. 4: 1-7. Gud kallar 

oss till helgelse. · 
To. 1 Mos. 32: 24-29. Jakobs 

kamp. 
F. 1 Tim. 6: 12. Kämpa trons 

goda kamp. 
L. Hebr. 5: 7-9. Lidande lär 

lydnad. 

· 3 Sönd. i Fastan. 15 mars. 
Kristus ha,r m.akten. Luk. 4 : 31-

37. Jesus talar med myndighet 
och makt. 

M. Joh. 8 : 34-36. Syndens träl. 
Ti. Matt. 28: 18. Mig är given 

all makt. 
0. J oh. 3: 35-36. Gud har givit 

allt i Kristi hand. 

To. J oh. 5 : 26-27. Kristus har 
makt att döma. 

F. J oh. 16 : 33. Kristus har över
vunnit världen. 

L. Joh. 10: 17-18. Kristus har 
makt över liv ()Ch död. 

Midfastosöndagen. 22 mars. 

Jesus är .sv1aret på vår längt,an,. 
J oh. 6 : 24-36. Jesus är livets 
bröd. 

M. Joh. 6: 1-15. Han är den 
so,m skulle komma. 

Ti. Matt. 5: 4-10. Saliga äro de. 
0. Marie Bebådelsedag. Luk. 1 : 

26-38. Tänk på Guds kärlek i 
Jesus Kristus. 

Tio. · Luk. 1: 39-45. Salig är du 
som trodde. · 

F. Luk. 1 : 46-50. Hans barm
härtighet varar från släkte till 
släkte. 

L. Luk. 1: 51-55. Hungriga har 
han mättat med sitt goda. 

5 lSönd. i Fastan. 29 mars. 

Han har lidit för oss. 2 Kor. 1 = 
3-7. Tröst i lidandet. 

M. Mark. 14: 43-50. Jesus mö
ter Judas. 

Ti. Matt 26 : 59-66. Jesus an
klagas. 

0. J oh. 18: 15-27. Petri förne
kelse; 

To. Matt. ·27: 15-26. Jesus eller 
Barrabas? 

F. Joh. 19: 1-11. Se mannen r 
L. J oh. 19 : 12-16. Korsfäst ho

nom! 

Förkortningar: Kor.: Korintierbreven. Tess.: 
Tessaloniker br.even. Tim. : Brev till Timoteus·, 
Hebr.: Hebreerbrevet. Jak.: Jakobs brev. 

kGER DU EJ NÅGON BIBEL? Skriv då t-ill pastor Svenfors, Vesslevägen 7; 
Ålsten, så får du fritt såsom gåva från Svenska . Bibelsällskapet antingen en hel
bibel eller ett illustrerat Nya Testament€t. 

TILL MEDLEMMARNA I UNDERSTÖDJANDE KRETSEN FÖR DE DöV-
. STUMMA I UPSALA MED OMNEJD sändes De Dövstummas Kyrkoblad från 
detta nummer. Kyrkobladet .är helt avsett .att vara ett uppbyggelseblad för döv~ 
stumma, men det har ansetts vara av intresse också för de <lövstummas vänner 
att följa ett och annat som sker i denna gren av vår kyrkas arbete. 



På vakt. 

»Given icke åt hundarna vad 
heligt är.» 

Matt. 7: 6. 

En ung man hade gripits av oro 
i hjärtat; han gick ofta ensam i 
allvarstankar; händerna började 
en smula ovant knäppas till bön. 
Det var något heligt, som arbe
tade sig fram därinne. En dag 
möter han två av de gamla kam
raterna. »Så roligt att träffa dig 
,igen. Vi har inte sett dig på så 
länge. Kom till os:~ i morgon kväll, 
så få vi språka -öm gammalt och 

Kungörelse för Första Distriktet. 

Understöd ur Carl och Edla Liljas 
fond för fattiga dövstumma kan ·.sökas 
-hos Styrelsen för Första Dövst umskole
distriktet före den 1 april. Ansökan in
sändes till pastor Svenfors, V esslevägen 
7, Ålsten. 

I ansökan skall tydligt angivas till 
vad ändamål understöd sökes och till 
hur stort belopp. B ehov av understöd 
skall intygas av präst eller kommunal
man i hemorten. I förs ta hand lämnas 
understöd för utbildning i yrke eller för 
utövning av inlärt yrke eller för annat 
~ndamål, som avser att ·befrämja sökan
dens livsuppehälle. Om understöd läm
nas till inköp av arbetsmaskiner eller 
verktyg förbli dessa fondens egendom, 
men får av understödstagarna använ
das så länge han behöver dem. 
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nytt. Ingen var '.Så trevlig som 
du.» Visst bjöd det emot inne i 
bröstet. Men de talade ju så vän
ligt - utan hån - och de voro 
ju hans kamrater. Och så gavs 
löftet, och han . kom. Allt, som 
förehades, var nog inte ädelt och 
gott. En och annan svordom hör
des, skamligt tal också. Sprit och 
kortlek hade kommit fram. ·När 
han äntligen var hemma igen och 
skulle gå till vila, kunde han inte 
knäppa sina händer till aftonbön 
- det kändes som om någonting 
hade brustit sönder och blödde 
_därinne. Man kan säga, att hun
dar hade sargat det heliga i hans 
själ. 

Det var en annan yngling, som 
på Jördags afton satt vid köksbor
det och läste i den nyköpta boken 
med det färggranna omslaget, un
der det att mor tillredde kvälls
maten. Snart flydde han med sin 
läsning in i kammaren - boken 
måtte inte ha passat ihop med mor. 
Kinderna glödde och blicken flög 
över sidorna ända till den sista. 
Men då hade en mängd smutsiga 
bilder kommit in i hjärtat, där de 
svängde om i virvlande häxdans. 
Allt heligt därinne blev orenat. 
Hänsynslösa hundar hade förvisso 
sargat hans själ. 
(Efter Adolf Kloo i boken: »Arvet ej försp ill».) 

Underst öd skall i regel vara till av
hjälpande av tillfälligt behov och utgår 
endast till dövstu'mma från första di
striktet med företräde för den som bor 
i Dals härad och Östergötlands län.-

Understöd utdelas först efter den 15 
juni. 

AVLIDNA. 

Ida Olivia Dorj, Stockholms Dövstum
h em (från StäUdalen), den 23 jan., 
63 år. 

Adolf Fredrik Vingkvist, Skedevi, Öster-
götland, den 2.5 jan., 62 år. 
Du bar ditt kors. S å lär ock mig, 
0 segerhjälte, vinna 
Och uppå korsets helga stig 
Till himlamålet hinna! 
Då &r min själ 
För'varad väl 
Och lever i din kär lek. (Sv. P s. 89 4 
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MARS. 
s. 1. 
s. 1. 

L. · 7. 

s. 8. 

L. 14. 
S. 15. 

s. 15. 

To. 19. 

L. 21. 

s. 22. 

Ti. 24. 

0. 25. 

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

Stockho lm, Storkyrkan kl. 2. 
Upsala, Hel. Trefald. kyrka kl. 
4,30. H. H. Ärkebiskopen. 
Linköping, .Församlingshemmet 
kl. 6.30. 
Norrköp:ng, Hedvigs kyrka 
kl. 1. 
Norrtälje, Kyrkan kl. 12,30. 
Västerås , Domkyrkan kl. l,30. 
Nattvard. 
Köping, Kyrkan kl. 4. Natt
vard. 
Stockholm, Gustav Vasa Förs.
sal kl. 7,30. (Se nedan.) 
Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2. 
Nattvard. 
Motala, Kyrkan kl. 1. Natt
vard. 
Nyköping, S :t Anne Hus kl. 
2,30. 
Södertälje, Kyrkan kl. 1. Natt
vard. 

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

Stockholm. Församlingsafton hålles i 
Gustav Vasa Församlingssal, Västman
nag. 63 (intill kyrkan) t rsd. d. 19 mars 
kl. 7,30. Pastor Froste on berättar om 
Oxford-Grupprörelse - en modern väc
kelserörelse. A vsl ing av kyrkoherden 
d :r Hallberg. Samkväm. 

Konfirmanderna å Manilla åren 1929 
-1935· samlas Sveav. 36. månd. d. 3:0 
mars kl. '7,ao. 

Syföreningen samlas torsd. den 5 mars 
kl. 7 i 1Sveav. 3·6. Nya medlemmar äro 
välkomna. 

K. F. U. K., Brunnsg. 3, d. 10 mars 
kl. 7,30. Musikdirektör Hugo Lindqvist 
läser glada och allvarliga b8rättelser. 
Avslutning av fröken Netzel. 

Upsala. Efter gudstjänsten d. 1 mars, 
varvid H. H. Ärkebiskopen predikar, äro 
de dövstumma från U psala med omnejd 
inbjudna till samkväm i Ärkebiskopsgår
den. 

F j ä r d e D i s t r i k t e t. 

MARS. 
S. 1. H almstad, Dövstumför. kl. 11. 
S. 1. Varb erg, Kyrkan kl. 3,15. 
L. 7. Vara, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 8. Vänersborg, Dövstumsk. kl. 11. 
S. 8. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 
S. 15. Skara, Förs.-salen kl. 11,30. 
S. 15. Mariestad, Kyrkan kl. 3,30. 
S. 22. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 
0. 25. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45. 
S. 29. Lidköping, Kyrkan kl. 1,3'0. 

H i l d i n g B e r g f e l t, 
Kungälv. Tel. 14. 

F e m t e Dj s t rikt t. 
MARS. 
S. 1. Örebro, N. Förs.-hemm t kl. l f. 
S. 1. Örebr.o, Pövstumskolan kl. t>i :1 11 . 

Barngudst jänst. 
S. 15. Hjulsjö, Kyrkan kl. 1. 
S. 22. Säffle, Nya Förs.-hemmct kl. 12. 
S. 29. Arvika, Förs.-hemmet kl. l 2>:111. 

Carl-Åke Ar e skog, 
Sturegatan 16, Örebro. Tel. G4 7 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
MARS. 
To. 12. Tierp, Nath.-kyrkan kl. ll::W. 
L. 28. Gävle. H el. Tref. kyrka kl. G. 
S. 29. Borlänge, För.-lokalen kl. 2. 
S. 29. Hofors, Prästgården kl. 8. 

Upsala, se under 1 :a Distrikt t. 

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

Stockholm, Uplandsg. 7, den 15 mar. 
kl. 7,30. Herr M.atthes : >)Sjöväg"'n till 
Indien och Amerikas upptäckande». 

Norrköping den 8 mars efter gu'.'!s
tjänsten. Pastor Svenfors: »Islam - n 
världsrefigiori». - Ljusbilder. 

Motal,a den 22 mars efter g-udstji\.n -
t en. Fröken Abrahamsson: »Abessini n». 
Ljusbilder. 

Nyköping den 24 mars efter gud·
tjänsten, samma föreläsning. 

Eskilstuna den 25 mars kl. 1 i För
samlingshemmet, samrnn föreläsning . 

Västerås den 15 mars i Kyrksalen kl. 
12. Rektor Zommarin: »Vårt dricksvat
ten». 

Köping den 15 mars efter gudstji:l.n -
ten, samma föreläsning. 

Visby den 29 mars i Förs.-huset kl. 1 
o. 4. Hr Persson: »Londons Dövst.-värld» 
och »De moderna samfärdsmedlen». 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Kopparberg, Folkskolan, den 8 mar 

kl. 11,15. Dövstumlärare Schyberg: »Om 
järnvägarnas utveckling». 

Örebro, Dövstumföreningen, Drott
ningg. 32, den 22 mars kl. 7,30. Frök n 
Abrahamsson: »Något om gott uppfö
rande». 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Upsala, Timmermansg. 1, den 27 mar. 

kl. 8. Pastor iSvenfors: »Indien och d ss 
kamp för självständighet». Lju bild0r . 

. Gävle, .Stadshuset, den 28 mar kl. 7. 
Pastor Svenfors: »Zigenarfolkets undt• r
bara ödem>. Ljusbilder. (Obs.! ud :-;
tjänst kl. 6 i Hel. Trefaldigh t.) 

Borlänge, Föreningslokal n, <len 2!1 
mars efter gudstjänsten. Pa· tol' v1•n 
fors: »Indien och dess kamp fö1· Hj~ilv 
ständigheh>. Ljusbilder. (Döv tum för :H 
årsmöte i Barkargärde d n 22 kl. 2.) 

Hudiksvall, Centralskolan, d n 8 ma1·s 
kl. 12. Fröken Fondelius: »Huru k .p
pen finna väg över havem>. 
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