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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

.. HERR OM DUVÅRDIGAS
GÖ ETTUNDERMEDMIG
' SÅG-'RMIGAV NÅD
TILL NGOD MÄNNISKA
ANSGARS BÖN
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En god människa-~
. L å>t &ig icke övervinnas av dert
onda, utan övervinn det onda ?n ed
det goda .
(R o m 12 : 21).
Il erre, om du värdiga.s göra ett imcler ?ned mig, så gör mig av nåd till
( A n sgar ,, .
en god människa.

Har du någon gång stått på en
bro och sett ned i strömmen? Det
är så mycket, man ser därner e:
stenar i olika färger och små und.erliga kryp. Mest se vi dock på
f1skarna. Vi märka, att de flesta
äro i rörelse åt samma håll. Det
är, som om de hade samma mål
Är det strömmen, som för de~
med sig? Nej, de sifinma ?not strömn~en. M~n så kommer en fisk, som
s1mmar med strömmen. Men vad
är det? - han har en annan' färg
än de övriga, och vi upptäcka, att
fenorna stå stilla. Snart förstå vi
- han är död! Han simmar ej
han drives med strömmen.
'
Genom världen går en ström
som vi kalla ondskans ström. De~
strömmen består av dåliga tankar
råa och fula ord, av onda plane~
och orätta handlingar. Den strömmen letar sig fram överallt. Den
går genom våra hem, genom våra
fabriker, gertom vårt sällskapsliv,
genom våra föreningar, genom våra böcker. Vi ha alla någon gång
mött den strömmen. Om vi vore
aldrig så ensamma, så skulle vi
ändå få känning av den, ty - och
detta är det svåraste av allt den söker sig väg genom våra
.hjärtan.
Då det ondas ström går fram
genom världen och genom männi-

skornas hjärtan, så visar det sig
att det finns två slags människor:
Här leva bland oss Gudsbarnen
som bära det eviga livet i sin~
hjärtan. De färdas mot strömnien. De kämpa ständigt för att
hejda det onda på dess väg och
för att ej själva dragas med. Då
någon vill locka dem till ont så
lyssna de ej utan gå sin väg ;akt
fram. Då de höra någon göra upp
planer för att skada någon, söka
de hindra det. Men de kämpa
också därinne i ensamheten. I deras eget hjärta kommer ondskans
ström med stygga tankar och farliga frestelser. De söka tysta ned
de orätta tankarna, och de bedja
Gud om förlåtelse. Det är härligt
att få vara med i denna skara,
som kämpar sig fram mot strömmen. Många håna dem, men de
äro dock mycket lyckliga. De färdas fram under Guds beskydd och
deras krafter växa under kampen.
- Men så finns det här i världen
en ännu större skara, som färdas
åt motsatt håll. De människorna
tycka om sig själva, och de tycka
om världen. De märka ej, att det
finns något ont i deras hjärtan
och där ute i världsvimlet. De
känna ej, hur strömmen går fram,
ty de sakna liv från Gud och driva med strömmen. Deras krafter bli allt svagare. De instämma
i det onda talet, de taga del i de
onda handlingarna, och strömmen
för dem bort mot ondskans dJ up .
Giv oss, o Herre, kraft till att
bliva goda människor.

Naturvetenskapen på väg mot religionen.
I slutet av 1800- och början av
1900-talet trodde många, att de
flesta gåtor i världen redan voro
lösta. Det hade naturvetenskapen
gjort. Och den skulle så småning-

om kunna förklar a allt. Det skrevs
många små skrifter om allt detfa
och en mängd människor, som läste dessa småskrifter, trodde sig
förstå allt så väl. Världen hade

27
uppstått och utvecklats från det kussioner. · Nog finns det ännu såmindre till det större helt meka- ·dana, som inte vill släppa den tan:.
.niskt, och allting i världen lydde ken, att världen är såsom en mamekaniska lagar i naturen. Nå- skin, men man är in te lika tvärsägon Gud, som skapat allt, och som ker på detta som förr. Och det är
styrde världen trodde man inte på. naturvetenskapens egna upptäckFrån den tiden och från de åsik- ter, som gjort detta.
Framstegen inom alla naturveterna ha säkert också många dövstumma fått den tanken, att det tenskaper ha efter sekelskiftet vainte finns någon Gud och att re- rit storartade. Allt detta och den
ligionen och Kyrkan ingenting är ändrade världsbilden beskrives i
att bry sig om. Jag har träffat en bok, som förlaget Natur och
sådana dövstumma. Och det finns Kultur har utgivit. Boken heter:
· också sådana, soin skryta med att »Den stora planen» och innehå11er
de ingenting tro och t. o. m. håna uppsatser av ett stort antal berömdem, som tro, och som gå i kyr- da naturforskare. Från olika synkan. Säkert inbilla de sig själ va, punkter visas på ett mycket inatt de äro mycket intelligenta och tressant sätt, hur man börjat ana
en djup tanke och ett enhetligt
förståndiga.
Efter den tiden, som här i bör- sammanhang bakom världens och
Den
jan angivits, har emellertid myc- livets mångahanda ting.
ket upptäckts inom naturvetenska- svenske naturvetenskapsmannen
perna. 0Qh detta har helt föränd- Knut Lundmark skriver, att det
rat åsikterna. Det vore nog nyt- inte längre är fantasi att tänka sig
tigt för många gudlösa och likgil- världsaltet såsom ett besjälat vätiga dövstumma att ta något reda sen, en personlighet, ja rent av
ett högsta väsen. Mycket inom
på den saken.
Det var ju så, att naturveten- nutida forskning pekar på denna
skaperna hade gått mycket fram- möjlighet, som ju inte är ny utan
åt under 1800-talet. Astronomien sedan århundraden drömd och
(= vetenskapen om himlakropparanad av tänkare och forskare.
na) trodde sig ha upptäckt, att
Den berömde engelske astronovärldsaltet var begränsat och att men Jeans, en av de 14 personer
alla de miljoner stjärnor och pla- , som skrivit uppsatser i boken, säneter, som man då kände till, till- ger, att allting pekar med överhörde ett enda världssystem: vin- väldigande styrka på något, som
tergatans världssystem. Utanför för oändliga tider sedan v~rkat
var det en mörk och tom rymd. som skapelse med mål och mening . .~.
Den tyske naturforskaren
Men under de tjugo sista åren har
man upptäckt miljontals vin terga- Briesch skriver om »Materialistor, och nu förstår man, att världs- mens sammanbrott» och påpekar,
altet har en evig, oändlig utbred- att varhelst vi finna plan och änning, som vi med vårt förstånd in- damål, så ligger det något andligt
bakom. Naturen är en andeuppente kan fatta.
Och nu har naturvetenskapen barelse, såsom också alla religioblivit mycket försiktig. Man har ner förkunna. - Sir Oliver Lodge
alltmer närmat sig en syn på li- bekänner: »Vi behöva illte tveka
vet, som icke står emot den krist- att tillskriva begynnelsen ett högsna tron. Det finns inte längre nå- ta förnuft». I begynnelsen var
gon starkare motsats mellaP_ na- Ordet. (Joh. 1: 1.) Det är fortturforskare och kristna männi- farande levande och verksamt.
skor, vilket förr var mycket van- Skaparen måste vara densamme i
ligt och f öror$qka.de häftiga di~- dag som i går och i evighet. 1-lau~
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plan förstå vi kanske icke. Eller
vi kunna misstaga oss. Men den
vissheten kunna vi ha, att det
finns ett ändamål och en plan i
det hela, och att slutresultatet
av världsutvecklingen med dess
många gåtor måste bli någonting
större och härligare än vad vi kunna tänka. Professor Arthur

Thomsen slutar så: »Och så kunna
vi blott säga detsamma, som är inristat på den biologiska institutionen i ett av de yngsta och liYSkraftigaste amerikanska universiteten: »Öppna Du mina ögon, att
jag må se; hur underbar Din Lag
är!»

V ad vet du om kyrkan?
Den svenska kyrkan.

Kristi evangeliums goda gåvor
kommer till oss genom vår egen
kyrka, den Svenska Kyrkan. Kyrkan har att sörja för folkets andliga hälsa. Genom evangelium vill
kyrkan hos den enskilde och hos
hela folket bygga upp tron på Gud
och tron på det goda. Kyrkan vill
leda oss från vaggan till graven

och giva helgd och högtid åt livet.
Alla som bo i Sverige ha rätt till
dop, till kristendomsundervisning,
konfirmation, kyrklig vigsel, till
att betjänas med Guds ord och den
Heliga Nattvarden, till själavård
och jordfästning.
Svenska kyrkans organisation.

För att kunna nå till alla människor i vårt land med evangelium
måste kyrkan ha en god organisation. Kyrkans högsta myndighet
är Kon.itngen, som styr kyrkan i
samråd med riksdagen och kyrkomötet. Kyrkomötet, som i regel
samlas vart femte år, består dels
av ombud för prästerskapet, dels
av lekmannaombud, som välj as
genom församlingarna. (Lekman
= icke präst.)
Svenska kyrkan är delad i 12
stift ·(Uppsala, Linköping, Skara,
Strängnäs, Västerås, Växjö, Lund,
Göteborg, Karlstad, Härnösand,
Luleå och Visby. I spetsen för
varje stift står Biskop och Donikapi'.tel. - Ett stift är uppdelat i kontrakt, som ledes av en Kontraktsprost. I landet finns vidare 2,399
församlingar, som också kalla's socknar.
Biskopen.

I spetsen för varje stift står en
biskop (ett grekiskt ord som betyder tillsyningsman). Han skall ha
tillsyn över kyrkans arbete inom
sitt stift och sörja för att det på
varje plats blir Qrdentlizt -utfört.
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Han håller visitation i församlingarna. Han förrättar prästvigning
(ordination), inviger kyrkor och
bistår prästerna i deras arbete.
Han leder i övrigt stiftets styrelse
genom Domkapitlet. - Biskopen
väljes av stiftets präster och utnämnes av Konungen.
I de flesta stift finns numera
en frivillig organisation för det
kyrkliga arbetet, som kallas stiftsmöte och stiftsr åd.

Biskopen i Uppsala ärkestift är
kyrkans främste ledare och kallas
Ärk ebiskop . - I Stockholms stad
utföres biskopens uppgifter av
kyrkoherden i Storkyrkan, som
kallas P astor P rimarius, som står i
spetsen för Stockholms K onsistorium .

I den. stad där biskopen bor
( stif tsstaden) är kyrkoherden tHllika domprost . Han är biskopP.ns

närmaste man.

Till de unga dövstumma.
Ungdomsliv och glädje hör tillsammans. Och det är ingen som
vill kritisera, att ungdomen har
lust att roa .sig - bara det sker
på ett vackert och passande sätt,
ty det är ingen som tar skada av.
Men det är nog inte alltid bara
oskyldiga nöjen, utan tyvärr också dåliga sådana, som locka ungdomen. Nu medan du är ung, så
bjuder livet på så mycken glädje,
men det gäller då att välja goda
nöjen och leva ungdomslivet så att
du får den rätta glädjen av det.
Ty när du blir äldre och får mera
erfarenhet, då får du ångra, då du
ser tillbaka på ungdomstiden, att
du inte använde dina ungdomsår
bättre.
Men det är inte alltid så lätt att
skilja mellan det äkta och det oäkta. Just därför att du är ung, låter du sä lätt bedraga dig. De
många som ropa: kom, följ med
oss, de fresta dig så ofta, att du till
sist inte längre kan stå emot~ utan
drages med i dåligt sällskap och
deltar i dess nöjen. Och du kanske
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tänker, att det bara är oskyldiga
nöjen och att sådant skall ungdomslivet vara. Och du tycker att
där skrattet ljuder högst, där m åste den verkliga glädjen finnas. Och
så fortsätter du den vilda leken
och märker inte, att du kommit
in på en farlig väg.
Men en gång kommer du att erfara,. att det liv du för är tomt och
innehållslöst. Du skall en dag gör a den upptäckten, att det var inte
guld allt som glimmade. God och
oskyldig glädje finner man sällan
på lustiga fester vid glasens klang
och tanklöst prat! Och ju förr du
slutar med sådana nöjen, dess bättr e är det. Se till att du inte kommer så långt på vägen utför att
det blir alltför svårt att vända om!
Du känner nog ofta själv, att du
icke är på rätt väg och att dina
nöjen icke är bara oskyldig glädje.
Men du vågar kanske inte sluta av
r ädsla för kamraternas hån. Fatta
ditt beslut och sluta upp innan det ·
blir för sent, innan det dåliga livet för stört dig till kr opp och sj äl.
Efter

S i ~ri d

K l e ivsl e ltc n i D e Döms b l nd .

Vet Ni dövstumma idrottsmän vad våra Olympiasegrare säga om
spriten?
Elis Viklund, segrare i 50 km.-loppet: Alkoholen är de goda rewJtatens obetingade f iende . - Erik Larsson, segrare i 18 km.-loppet: .1.i llcohol och sport höra ej samiman. Jag har funnit, att on:i man vill nå bestående resultat, skall man avstå från allt bruk av alkohol. Jag har
avsagt mig br uket av både tobak och sprit. - Martin Matsbo, näst
bäste i 18 km.-loppet : Helnykter-het är en wv b (} t'i rwd~ erna för 0;tt bii en
gocl skidlöpare,
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Våra kyrkor.

Kyrkan i Vänersborg.
Efter Vänersborgs stads brand år 1779 återuppbyggdes den förstörda kyrkan år 1783-1784. Tornet tillkom 1798-1799. - Kyrkan restaurerades 1864-1865 och genomgick år 1925 en grundlig ombyggnad och restaurering. - I sakristian finns en del nya, intressanta målningar, bl. a. »Ekumeniska mötet» i Stockholm 1924.
I denna kyrka konfirmeras barnen från stadens dövstumskola.

Det dödande sticket.
När ett bi sticker, förlorar det
sin gadd; och vanligen dör det sedan. Det förorsakar ett annat
djur ett svidande stick, men måste
själv sätta livet till.
På samma sätt handlar den
människa, som med hårda ord, hat
och misstänksamhet sårar sina
medmänniskor. Hon kan genom
skvaller, tanklöst prat och onda
beskyllningar förorsaka andra svidande stick, som dessa få lida av
under långa tider, ja, kanske under hela sitt liv. Men i verkligheten skadar hon sig själv mest. Hat
och hämndtankar i hjärtat, lust
att skada - det är såsom dödande
stick. De kunna visserligen inte
döda någon människa, med de gö ..

ra henne svår skada. Och det
värsta är, att de förstöra din egen
frid och hj ärtero. De kunna dräpa din egen själ.
Tyvärr är det många människor, som icke kunna bli goda och
lyckliga just på grund av detta..
Annan synd och annat ont kunna
de · nog ha ögonen öppna för och
undvika, men för denna tyckas de
icke ha något samvete. - Vi må
taga oss till vara och minnas det
gamla ordspråket: T.ungan haver
inga ben, dock knäcker hon stundom ryggraden.
En saktmodig tung.a är ett liv ets träd, men en vrång tunga giver hjärtesår.
(Ordspråksboken

1~ :

4. )
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· Plan för daglig bibelläsning.
(Utarbetad av Pastor Stueland, Bergen).

0 sönd. efter Påsk. 3 maj.
Vi äro på vandring till himmelen. Joh.
17: 1-8.
M. Joh. 14: 1-4. Varen icke oroliga.
Ti. J oh. 14: 5-11. Jesus för oss till
himmelen.
0.
J oh. 16: 16-22. Vi skola få se
Kristus.
To. Matt. 13: 44-46. Himmelrikets
värde.
F.
2 Tim. 4: 7-8. Stridens lön.
1 Petr. 1: 3-5. Ett levande hopp.
L.
4 sönd. efter Påsk. 10 maj.
Följ Kristus på vägen till himmelen.
Joh. 17: 9-17.
M. J oh. 7: 37-39. Om någon törstar,
så komme han till mig och dricke.
Ti. Joh. 16: 5-11. Nyttan av Jesu
bortgång.
0.
Joh. 16: 12-16. Sanningens ande
skall leda eder.
To. 1 J oh. 3: 19-24. Frimodighet inför Gud.
F.
Matt. 7: 21-29·. Gör Guds vilja.
L.
Upp. 15: 3-4. Herrens vägar äro
rätta.
5 ·SÖnd. efter Påsk. 1 7 maj.
Herre, lär oss ·a tt bedja. Luk. 11: 1-13.
M. J oh. 17: 18-23. Jesus beder för
de sina.
Ti. Jak. 1: 22-27. Varen lydiga mot
Guds ord.
0. Joh. 16: 23-28. Bedjen och I skalen få.
Kristi Himmelsfärdsdag. Luk. 24: 4953.

Föreläsningar.
F e m t e D i s t r i k t e t.
Örebro, Drottningg. 22, den 9 maj kl.
7 ,30. Dövstumlärare Schyberg: »Från
skomakareverkstaden till skofabriken».
Ljusbilder.
Den 30 maj kl. 7,30. Rektor Zommarin: »Huru en väderleksrapport kommer
till».
Kumla, Fylsta skola, den 10 maj kl.
11. Rektor Zommarin: »Huru en väderleksrapport kommer till».
Kopparb erg, Folkskolan kl. 11,15. Samma föreläsning. .
·
Sjätte Distrikte~
· Söder hamn, Förs.-hemmet den 9 maj
efter gudstjänsten. Pastor Sven.fors :
»Något oin vad folk tänkte och trodde
i gamla tider».
Borlänge, Barkargärde skola, den 16
maj kl. 7. Herr Persson: »Något om
Norrland».

F.
L.

J oh. 17: 24-26. Kristus vill ha
oss med till himmelen.
Apg. 1: 6-11. Kristus skall .komma tillbaka.

6 sönd. efter Påsk. 24 maj.
Hjälparen kommer. Joh. 15: 26-'-16: 10.
M. 1 Petr. 4: 7-11. Haven kärlek till
varandra.
Ti. Luk. 11: 5~13. För den som klappar skall varda upplåtet.
0.
Rom. 8: 26~28. Anden kommer
vår svaghet· till hjälp.
To. Fil. 1: 27-30. Stån fasta.
F.
2 Tim. 4: 17-18. Herren ·skall
frälsa mig.
1 Kor. 15: 55-57. Gud vare tack,
L.
som giver _oss seger.
Pingstdagen. 3i maj.
Giv mig din helige ande. J oh. 14: 2331.
Annandag Pingst. Joh. 3: 16-21. Den
som tror har evigt liv.
Ti. Apg. 2: 1-18. Anden utgjutes
över apostlarna.
0. Joh. 6: 44-51. Fadern drager till
Sonen.
To. 1 J oh. 4: 9-15. Gud förbliver i oss.
F.
J oh. 12: 44-50. Jesus talar vad
Fadern bjudit.
L.
Gal. 5 : 22-26. Andens frukt är
kärlek.
Förkortningar. Apg. : Apostlagärningarna. Rom.:
Romarbrevet 1 . Kor.: 1. Korinterbrevet. Gal.: Gnlaterbrevet. Fil.: Filipperbrevet. 2. Tim. : 2. brevet
till Timoteus. 1 . Petr.: 1 Petri brev. 1 Joh. : 1 Johannes brev. Jak.: Jakobs brev. Upp.: U ppenbarelseboken.

Den 23 maj kl. 7. Herr Matthes:
»Sjövägen till Indien och Amerikas upptäckande».
Orsa, Municipalsamhällets kyrksal,
den .17 maj kl. 2, herr Persson, och den
24 maj kl. 2, herr Matthes, samma föreläsningar
Gävle, Stadshuset, den 22 maj kl. 7.
Herr Matthes, samma föreläsning.
Enköping, Folkskolan, den 21 maj kl.
1. Herr Matthes: »Den dövstumme i
forntiden och medeltiden».
AVLIDNA.
Alfred Spaak, Beateberg, den 6 febr.,
75 år.
Johan Alfred Karlsson, Borås, den 9
mars, 72 år.
Grudd Erik Jansson, Mora, den 16 mars,
53 år.
Elin Charlotta Sandberg, Norrköping,
den 16 mars, 71 år.
Ack H erre, fräls! Ack Herre, låt väl
gå.
.
(Ps. 118: 25).

:F e m t e

Gudstjänster..
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
MAJ.
L. 2. Lidingö, Tysta skolan kl. 5.
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 3. Upsala, Domkyrkan kl. 4,30.
F. 15. Reijmyre, Kyrkan kl. 5,30. Natt .
vard.
L. 16. Finspong, Slottskapellet kl. 4.
Nattvard.
L. 16. Linköping, Förs.-hemmet kl. 8.
S. 17. Norrköping, Hedvigs Kyrka kl.
12,30. Nattvard.
S. 17. Katrineholm, Kyrkan kl. 3.
L. 23. Visby, Församlingshuset kl. 7.
S. 24. Visby, Domkyrkan kl. 2. Nattv.
M. 25. Lärbro, Kyrkan kl. 10. Nattv.
F. 29. Tjällmo, Kyrkan kl. 6. Nattv.
S. 31. Södertälje, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 31. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
JUNI.
M. 1. Nyköping, S :t Nikolai Kyrka
kl. 3.
S. G. S v en fors,
V esslevägen 7, Ål sten.
Tel. Sthlm 25 43 31. Obs.! ändrat n :r.
Dövstumlärare Algot österlund håller
följande gudstjänster:
S. 17. Motala, Kyrkan kl. 2,30.
T. 21. Mjölby, Kyrkan kl. 2.
S. 24. Linköping, Domkyrkan kl. 2.
S. 31. Norrköping, Hedvigs Kyrka kl.
1,30.

Stockholm. Syföreningen samlas Sveavägen 36·, torsd. den 7 maj kl. 7.
K. F. U. K. Gudstjänst å Manilla
Kristi Himmelsfärdsdag kl. 5 av pastor
Kyhlberg. (Kaffe kl. 4.)
Upsala. Efter gudstjänsten den 3 maj
.beses Gustavianum under ledning av professorskan Ingeborg Lindqvist. Därefter
samkväm.
F j ä r d e D i s t r i k t e t.

MAJ.
S. 3.
L. 9.
S. 10.
S. lO.
S. 17.
S. 17.
T. 21.

Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
Nattvard.
Björkäng, Kyrkan kl. 6. Nattv.
Moholm, Kyrkan kl. 10. Nattv.
Mariestad, Kyrkan kl. 12,45.
Nattvard.
Borås, Caroli kyrka kl. 2.
Kinna, Kyrkan kl. 4,15. Nattv.
Vänersborg, Kyrkan kl. 2,15.
Nattvard.
Laholm, Kyrkan kl. 11,30. Nattv.
Knäred, Kyrkan kl. 4,30.
Halmstad, Kyrkan kl. 1.
Varb erg, Kyrkan kl. 6,15.
Tegneby, Kyrkan kl. 1. Nattv.
Mellerud, Förs.-hemmet kl. 10;45.
Bäckefors, Kyrkan kl. 1. Nattv.

L. 23.
L. 23.
S. 24.
S. 24.
T. 28.
S. 31.
S. 31.
JUNI.
M. 1. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
H i l d i n g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.

MAJ.
S. 3.
S. 3.
S. 3.
S. 10.
S. 31.
S. 31.

n i s tr i k t e t.

Örebro, Dövstumskolan kl. !),ml.
Barngudstjänst.
örebro," N. Förs.-hemmet kl. 11.
Glanshammar, S. Jakobson kl. 1.
Högfors, Missionshuset kl. 12,:JO.
Visnum, Kyrkan kl. 1. Natt'V.
Kristinehamn, Kyrkan kl. 3,4!1.
Nattvard.

JUNI.
M. 1.
T. 2.
0. 3.
T. 4.
F. 5.
L. 6.
S. 7.
M. 8.

Filipstad, Kyrkan kl. 1. Nattv.
Munkfors, Kyrkan kl. 1. Nattv.
Ekshärad, Kyrkan kl. 5.
S. Finnskog-a, ·Kyrkan kl. 4.
Vitsand, Kyrkan kl. 5.
Torsby, Kyrkan kl. 5.
Sunne, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
Gräsmark, Kyrkan kl. 12. Nattvard.
Forts. i nästa nummer.
C a r l-A 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.
MAJ.
F. 8. Färila, Kyrkan kl. 5.
L. 9. H~dik$vall, Kyrkan kl. 12.
L. 9. Söderhamn, Kyrkan kl. 5.
S. 1'0. Bollnäs, Förs.'-hemmet kl. 11.
S. 10. Gävle, S :t Ansgars Hus kl. 4.
Gudstjänst·erna förrättas av pastor
Svenfors.

D a 1 ar n a.
MAJ.
T. 21. Hedemora, Kyrkan kl. 1.
T. 21. Borlänge, Fören.-lokalen kl. 6 .
F. 22. Orsa, Kyrkan kl. 2.
L. 23. Mora, Kyrkan kl. 12. Nattvard.
S. 24. Rättvik, Kyrkan kl. 1. Nattvard. (Därefter samkväm
Prostgården.)
Gudstjänsterna förrättas av pastor
Areskog.
0

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
Linköping, Församlingshemmet, den
16 maj kl. 7. Fru Renner: »Abessinien».
Norrköping, Hedvigs Församlingshem, den 17 maj efter gudstjänsten.
Samma föreläsning.
Eskilstuna, den 21 maj, vid utfärd till
Julita, Äs missionshus kl. 2. Herr P er ,son : »Något om Norrland».
Nyköpin-g, Församlingssalen, eft r
gudstjänsten den 1 juni, Annandag
pingst. Herr Matthes: »Något om jordens skogar».

5 :e och 6 :e distr. se för eg. sida.
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