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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

VÄSTE -RÅS DOMKYRKA 

Herre, jag har din boning kär 

och det rum där din härlighet bor. 
Ps. 2r; : ·• 
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Till Heliga Trefaldighets Dag. 
Jesus trädde fram och talade till 

lärjungarna och sade: »Mig är gi
ven ,all .m.alct . i himmeleri oqh på 
jorden. Gån fördenskull ut och 
gören alla folk till lärjungar, dö
pande dem i Faderns och Sonens 
och den helige Andes namn, läran
de dem att hålla allt vad jag har 
befallt eder. Och se, jag är med 
eder alla dagar intill tidens ände.» 

(Matt. 28 : 18-20). 

Herren Kristus sänder ut sina 
lärjungar till att predika fräls
ningens evangelium för alla folk. 
Så har Kristi lära gått ut i hela 
världen. Och många, många har 
funnit det Eviga Livet. 

»Gören alla folk till lärjungar!» 
Är du en Kristi lärjunge? I skolan 
var du kanske en flitig och duktig 
lärjunge. Din lärare eller lärarin
na undervisade dig, och du läste 
och arbetade för att lära dig så 

mycket som möijligt. Och du var 
lydig. Du gjorde allt, som din lä
rare befallde dig. Och när du var 
lydig, gick allting bra. Du kände 
dig glad och lycklig. 

Jesus vill, att vi alla skola vara 
hans lärjungar. Han själv är lä
raren. Men vi måste riktigt lyss
na, när Han undervisar oss. Och 
vi måste lyda Honom. Vi måste 
hålla allt det, som Han har befallt! 
Om vi försöka göra detta, då går 
allting bra. Jesus säger: »Se, jag 
är med eder alla dagar intill tidens 
ände». Om vi vilja vara hans lär
jungar, då är Han alltid oss nära. 
Då hjälper Han oss i alla våra sor 
ger och bekymmer. Och när vår 
sista afton kommer, då veta vi, att 
Han står vid vår sida och hjälper 
oss över gränsen in i Guds himmel. 

Herre, hjälp oss alla att bliva 
Dina lärjun&"ar ! Amen. 

A-g. 

Vad vet du om _kyrkan? 
Arbetet i församling en. 

I en församling bo många slags 
människor, små och stora, unga 
och gamla, rika och fattiga, friska 
och sjuka. Var och en behöver 
Guds gåvor. Församlingens om
sorg; för sina medlemmar gäller 
först själen, hjärtat, den inre män
niskan, därnest kroppen. Själens 
hälsa är det viktigaste. »Framför 
allt, som skall bevaras, m å du be-
1m·ra ditt Märta, ty därifrån utgår 
livet.» ( Ordspråksboken 4 : 23.) 
Är själen sund och frisk, då har 
man kraft att möta· svårigheterna 
i livet. Församlingens omsorg om 
sina medlemmar kräver mycket ar
bete. I varje församling måste det 
finnas präst, klockar·e, kyrkovär
dar, kyrkotjänare; i större för
samlingar också församlingssys
ter, .som särskilt skall tillse de sju
ka och nödlidande. 

I var.i e församling finns ett kyr
koråd. I många församlingar ock
så en styrelse för kyrkans frivilli
ga arbete, som kallas församlings
råd. 

I stället för församling använ
des ofta ordet socken. Ordet soc
ken är släkt med ordet »söka» och 
har uppkommit för att beteckna 
det område, varifrån man .sökte sig 
till samma kyrka. 

Prästen. 

Prästen är församlingens före
ståndare och ledare. Han förrät
tar gudstjänst, dop, nattvard, kon
firmation, vigsel och jordfästning. 
Han undervisar ungdomen (kon
firmand undervisning), besöker 
sjuka och döende och bringar dem 
Guds ords tröst. 

Prästen sköter pastorsexpeditio-
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nen, där alla församlingens med
lemmar finnas bokförda. 

Prästen har ett stort och ansvars
fullt arbete. Det kunna vi förstå 
också av själva namnet. Ordet 
präst kommer av det grekiska or
det »presbyteros», som betyder 
äldste, en föreståndare och ledare. 
Vi använda också gärna ordet 
pastor om en präst. Pastor är ett 
latinskt ord och betyder herde. 
Prästen kallas också själasörjare, 
ty han skall framför andra ha om
sorg om människans andliga väl. 
Då en präst har ett så stort och 
ansvarsfullt arbete, ställes det sto-

ra krav på honom. Han måste 
vara en gudfruktig man. Det är 
det viktigaste. Därtill måste han 
ha en god utbildning. Han måste 
ha tagit studentexamen och teolo
gisk ämbetsexamen vid universi
tet. Prästens utbildning vid uni
versitet tar c :a 5-6 år. 

Varje församling skall ha en 
kyrkoherde, som i större försam
lingar har till hjälp kornrninister 
och kyrkoadjunkt. Vidare finns det 
sjukhuspräster, fängelsepräster, 
präster vid uppfostringsanstalter, 
sj ömanspräster samt dövstum
präster. 

Nils och hans kamrat. 
En skildring från Norges dövstumvärkl av pastor Conrad S vendsen. 

Nils var lappojk, omkring 40 år 
gammal. Jag träffade honom uppe 
i Finnmarken, på en avsides plats 
vid Norges yttersta gräns. Nils 
var dövstum och hade aldrig fått 

någon undervisning. Men han var 
en förståndig och livlig man, och 
hade lärt .sig att använda en del 
tecken till dem han bodde tillsam
mans med. Och då jag började 
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teckna till honom, kom vi· snart i 
livligt .samspråk. Han berättade 
för mig om sitt arbete på åkern, 
om fisket på sjön, om sina renar, 
som han skötte om vintern, när 
han låg i tält uppe på fjäJlsidan i 
vinterkölden. 

Hans ansikte strålade av glädje 
över att träffa en, som förstod allt, 
som han hade att berätta, och vi 
hade en god förmiddag tillsam
mans. Men då jag skulle gå, blev 
Nils allvarlig, och så föll han plöts
ligt på knä framför mig och gjorde 
tecken för knäfall och nattvards
kalk. Det skulle betyda, att han 
gärna ville gå till Nattvarden. Vad 
var orsaken till denna önskan? 
Han hade ju icke fått någon un
dervisning, visste ingenting om 
Gud. Orsaken var den, att han 
kände oro i sitt hjärta. Det var 
något han längtade efter. Han 
förstod icke, vad det var - men 
han hade sett andra gå till Natt
varden. Han hade sett, att deras 
ansikten lyste av glädje, när de 
fick sakr.amentet, och .så tänkte 
han : om jag kunde få gå till Natt
varden, då bleve också jag glad. 

Det var med sorg jag måste sä
ga honom, att han icke kunde få 
gå till Nattvarden, därför att han 
icke hade fått någon undervisning. 
Men när jag sagt det, började Nils 
gråta. Då sade jag till honom: 
»Snart kommer snön, och när snön 
är borta igen, då kommer jag till
baka. Då skall jag berätta för dig 
om Gud, och då skall du få g;å till 
Nattvarden.» Och Nils blev hjärt
ligt glad. 

Nästa vår reste jag till Finn
marken. Det blev .så lyckligt, att 
jag kom till platsen just den dag, 
då snön gick bort på allvar. Och 
den dagen kom Nils till prästgår
den. Så kunde undervisningen be
gynna. Det hade kommit ännu en 
dövstum man, en lugn, förståndig 
man, närmare 50 år gammal. Han 
var också lapp och hade heller 
aldrig gått i skola. 

Undervisningen började med att 
jag pekade på bordet i skolsalen 
och gjorde tecknet för hyvla. De 
nickade genast, gjorde tecken för 
skägg och pekade åt söder: en man 
där i .söder hade gjort det. Jag pe
kade på mina kläder, visade dem 
mitt ur; ja, kläderna hade en med 
skägg vävt, och klockan hade en 
med skägg satt samman av små
små delar. Så pekade jag på en 
hund, .som Nils hade med. De för
de handflatorna nära tillsammans 
och avlägsnade dem från varandra 
igen; det var hundens historia. Jag 
försökte peka uppåt - då tänkte 
de, att jag ville säga, att det gick 
någon på vinden. Så gick vi ut 
på marken. Jag tog upp ett sädes
strå, som stod där. De gjorde ge
nast tecken för en man, som sådde 
säd, och .så växte det. Jag försökte 
åter peka upp mot himmelen för 
att få dem att tänka på Gud; men 
de menade, att jag talade om solen 
och sade: sol, varm. Så försökte 
jag på många andra sätt att bringa 
deras tankar hän på Gud, men jag 
kom ingen väg. Jag måste skicka 
hem dem för den dagen. 

På natten fick jag en ny tanke. 
Det fanns där i prästgården en 
stor, vit figur, som jag tog med 
mig till skolan nästa dag. Vi ta
lade om den och de sade : en med 
.skägg syd på har gjort den. Ja, 
sade jag. Och så gick vi ut på mar
ken, och jag gjorde tecken för him
lavalvet och pekade uppåt och sade 
genom tecknen: Däruppe en man; 
han gick ned till jorden; han tog 
en klump jord och gjorde en kropp 
av jorden; han börje sig ned över 
kroppen och blåste genom dess nä
sa ( 1 Mosebok 2: 7) ; då blev jord
kroppen förvandlad till en männi
skokropp och hjärtat började slå. 
»Åh!» sade båda i stor förundran. 
Så bad jag dem att blåsa på gips
figuren, så att också den kunde 
börja leva. Men bägge skakade på 
huvudet: nej, det kan vi icke. Så 
förstodo de : mannen som bor där 
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Årets konfirmander i Vänersborg, jämte skolans lärare. 

i himmelen är starkare än OE)S alla. 
Sedan berättade jag dem om Je

sus, hans liv och hans gärning på 
jorden. Det var särskilt Je.su kär
lek och helighet, som jag önskade 
teckna för dem. Och de börj .nde 
förstå, att Jesus var kärleksfull 
och ren. De började också förstå, 
att det fanns något som hette synd, 
olydnad mot Gud. 

Och så en dag började jag tala 
om dem, som hade syndat. Då bör
jade de själva berätta - icke om 
sig själva utan om andra. Mannen 
där borta på gården drack sig ofta 
full, han där på andra sidan var 
häftig och oregerlig o. s. v. Men 
när jag pekade på dem själva, då 
klappade de sig på kinden: de voro 
så snälla så. Jag försökte nämna 
enskilda synder; men nej, det var 
de andra som gjorde dem; de själ
va voro goda. 

Då v'isade jag dem en liten bok 
och sade, att Gud hade en stor bok 
uppe i himmelen. I den boken hade 
vi alla var sin sida. Vårt namn 
stod överst på sidan. Nu hade Gud 
sett oss från det vi voro små barn, 
och allt som vi hade gjort fanns 
uppskrivet i boken. Men då var 
det slut med deras tal om andras 

synd. Då fick de nog av sina egna 
onda gärningar. De förstod, att 
när Gud hade sett allt, vad de hade 
gjort och skrivit upp det i sin bok, 
då hjälpte det inte att säga: nej, vi 
ha icke syndat, vi äro goda. De 
förstodo, att de hade syndat mot 
Gud. De kände, att de v'oro .skyl
diga, och de blevo innerligt bedrö
vade. 

Nästa dag då de kommo tillbaka, 
var allt hos dem liksom bara ett 
enda rop : vad skola vi göra? Finns 
det någon hjälp för mig, som har 
syndat emot Gud? 

Och då kunde jag berätta för 
dem om hjälpen. Jesus hade förut 
varit uppe i himmelen, han var 
Guds son. En dag hade han börjat 
bläddra i Guds bok. Han hade sett 
på den första sidan, att den män
niska, vars namn stod där, hade 
syndat många gånger. Och Jesus 
blev bedrövad, ty han visste, att 
den som hade syndat, han var 
olycklig och skulle fortfara att va
ra olycklig. 

Och Jesus hade bläddrat i boken 
och sett synd, synd på alla sidor, 
alla voro olyckliga, och Jesus blev 
mer och mer bedrövad. 

Så berättade jag för dem, att 



J esul~!l:f~Wle~1rsät'f sig·-' l ill . att tärika 
på, -i1ttr"- han skulle. kunna hjälpa 
människorna. Och han hade gått 
till sin · .fader och sagt, att han 
ville · ta människornas synd som sin 
egen· skuld, och att han ville lida, 
fö r # t de . skulle få .slippa att lida. 

Och så hade Jesus gått ner till 
jor de11. Han hade burit -synden 
och skulden -ända till han hängde 
på kor set och dog där. Då var 
synd~n sonad, och Guds faders
famn var öppen mot oss. 

Och nu var det så, att när en 
människa sade: det är .sant, jag 
har syndat mot Gud, och hon bad 

Gud om förlåtelse, då slogs den 
människans sida i boken upp, och 
allt det onda, som stod där blev 
utstruket. Synden var förlåten 
och Guds ansikte lyste mot den 
människan. 

Och vad gjor de då mina två döv
stumma? Jo, de talade enfaldigt 
till Gud om sin synd. De bad ho
nom stryka ut synden. Och deras 
hjärtan fylldes av en mäktig 

. glädje. 
Så fick Nils och hans kamrat gå 

till Nattvarden. Och så lyckliga 
na ttvardsgäster har jag sällan 
sett. 

Våra kyrkor. 

Väst•erås domkyrka. 

Under 1200-talet byggdes en 
kyrka i Västerås, som till stora 
delar bevarats i den nu arande 
Domkyrkan, trots att den förstör
des under fiendens härjningar på 
1300-talet. Den tillbyggdes sedan 
och tornet uppfördes. En utvidg
ning ·gjordes på 1400talet. År 
1521 brändes kyrkan av danskarna 
och 1691 brann tornspiran genom 
åskeld, men ersattes av den nu
varande, 102,5 meter hög. - Kyr
kan är rik på prydnader och histo
r iska minnen. 

Plan för daglig bibelläsnirig. 
(U tarbetad av Pas tor S tuelaa d , B e rgen) . 

Trefaldighetssöndagen. 7 juni. 
L ev såsom, Guds bcirn. Joh. 3 : 1-15. 
M. Matt: 28: 18-210. J esus vill att alla 

skola var a Guds bar n . 
T. Tit. 3 : 3-7. Genom d opet frälste 

han oss. 
O: 1 · Joh. 3 : 9-12. Den som icke 

ä lskar sin broder ä r icke Guds barn. 
T. Rom. 12 :· 9-12. Älsken varandr a 

av hjär tat. 
F. Ef. 5 : 1-2. Bliven Guds efter föl

jare. 

L. H ebr. 12: 4-11. Varen ly.diga mot 
Gud. 

1 :a sönd. efter T refaldighet. 14 juni . 
L ev i kärlek. Luk. 12 : 13-21. Du skall 

göra räkenskap inför Gud. 
M. Luk. 16: 19- 31. Var g od mot din 

n ästa. 
T. 1 Joh. 4 : 16-21. Den som älskar 

Gud, han älskar sin br oder . 
0. Mat t. 16 : 24-27. En människosjä ls 

värde. 



T. Matt. 25: 34-40·. :Hjälp andra i 
deras nöd. 

F. Gal. 6: 9_:_10. Låtom oss vara goda 
mot varandra. 

L. 1 Petr. 4: 7-8. Varen uthålliga i 
kärleken. 

2 :a sönd. efter Trefaldighet. 21 juni. 
Kämpa för din salighet. Luk. 14: 25-35. 
M. Luk. 14: 16-24. Du är inbjuden till 

Guds rike. 
T. Luk. 9: 51-56. Kristus vill frälsa 

oss. 
0. Luk. 9 : 57-62. Följ Kristus. 
T. 1 Tim. 1: 18--19. Kämpa trons go

da kamp. 
F. lPetr. 2: 11-12. Strid mot själens 

fi ender. 
L. 2 Tim. 4: 17-18. Kristus styrker 

o i kampen . 

:) : önd. efter Trefaldighet. 28 juni. 
(,'1ul fiingtar efter dig. Luk. 15: 11-24. 
M. Luk. 15: 1-10. Det bliver glädje i 

h imm I n över en enda syndare, som 
göl' bättrjng. 

T. 1 J> tr. 5: G-11. ödmjuken eder in
föl' ud. 

0. Ilom. 2: 9- 10. Bedrövelse och ång
e i htll komma över den som gör 
den nda. 

T. Matt. 9: 9-rn. Jesus kallar syn
dare. 

F. Ef. 2: 4- 7. Gud är rik på förlå
telse. 

L. Horn. 2: 4. Låt GudEi godhet för:a 
djg Wl frHsnjng. 

4 :e "n<l. ft r T "efaldighet. 5 juli. 
V at· n bri1· 11d1iil1·t,i,qa. Luk. 6 : 36-38. 
M. Matt. 7: 1- 6. Dömen icke. 
T. Matt. f : . 8-42. Visen kärlek mot 
varandl'a. 
0. Ilom. 14: 7-8. I liv och död höra 

vi H rr n Wl. 

Under tödjancle kretsen för de 
clö'ustummci i Upsala med omnejd. 

Till ytt rligare c :a 300 medl. utsän
des ])e Döv tummas Kyrkoblad från och 
med d tta nummer. Kyrkobladet- är ett 
uppby · · I blad avsett för de dövstum
ma, m n ändes ock till kretsens med
lemmar f'r att giva kännedom om detta 
arbetsområd och intresse för detsamma. 

VIGDA. 
Em i u taf Eriksson, Eksjö, och 

Gerda Vilhelmina Eriksson, Stockholm, 
d n 2 maj. 

Karl David Gunnar Adolfsson, Ekeby, 
ö tergötland, och Ebba Pauline Jons
on, Säby, Småland, den 30 maj. 
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T. Rom. 14: 9-12. Vi skola alla stå 
inför Guds domstol. 

F. Gal. 6: 1-7. Bären varandras bör
dor. 

L. Fil. 2: 5-11. V aren så till sinnes 
som Kristus Jesus var. 

5 : e sönd. efter Trefaldighet. 12 . juli. 
I J esu efter/ öljd. J oh. 1: 35-42. 
M. Luk. 5: 1-11. Frukta icke. 
T. _Matt. 16: 13-17. Vad säger du om 

Jesus? 
0. Apg. 26: 1-18. Pauli omvändelse. 
T. 1 Petr. 3: 12-13. Ingen kan skada 

den som gör det goda. 
F. Apg. 13: 46-4~. Gud kallar hed
ningarna till sina barn. 
L. 1 Tess. 4: 4-7. Du är kallad att 
leva heligt. · 

6 :e sönd. efter Trefaldighet. 19 juli. 
Lydnad mot Guds b'ud. Matt. 5: 17-19. 
M. Matt. 5: 20-2-6. Var vän med din 

broder. 
T. Mat-t. 5:27-37. Lev i renhet. 
0. Matt. 2: 1-12. De vise ·voro lydiga 

mot Gud. 
T. Joh. 15: 9-11. Kristus var lydig 

mot Gud. 
F. Apg. 4: 19-22. Lyd Gud mer än 

människor. -
L. 1 Petr. 1: 1-2. Vi äro utvalda till 

lydnad. 

7 :e sönd. efter T'refaldighet. 26 juli. 
Herren hjälper. Matt. 16: 5-12. 
M. Luk. 14: 12-15. Hjälp de lidande. 
T. Matt. 6: 25-34. Tro på Guds hjälp. 
0. Apg. 12: 1-11. Gud hör bön. 
T. Joh. 10: 11-16. Den gode herden. 
F: Matt. 11: 25-28. Kom till Kristus . 
L. Matt. 11: 29-30. Lär av Kristu~. 

Fö1·korlningar: Apg.: Apostlagiirningarna . Rom.: 
Romiu-brevet . Gal.: Galaterbre~' et. Ef.: Efesierbrcvet. 
Fil.:- Filipperbrevet. Tess.: Tes salonikerbrnven. Tim. : 
Timoterbrnven . Tit.: Bre\·et till Titus. Hebr.: Hebre
e1·brevet. Petr.: Petri bre\-. J oli.: Johannes brev. 

H erren Gud, som har stiftat äktenska
pet, give dem lycka och välsignelse till 
deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Mattias Petter Ferdinand Mattsson, 

Silte, Gotland, den 11 mars, 94 år. 
Johan Adolf Eriksson, Vidbo, Upland, 

den 5 april, 73 år. 
Sven Edvin Fingal Svensson, Stockholm, 

d:en '47 april, 42 -år. 
Där uppe är det ingen natt 
Och ingen gråt och smärta, 
Där uppe är min högsta skatt; 
Där vare ock mitt hjärta! 
I himlen hos min Frälsare, 
Där vare min umgänelse! 

Sv. Ps. 113: 4, 
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Gudstjänster~ 

F ö r s t a D i s t r i k t e t. 
JUNI. 
T. 4. Harg, Kyrkan kl. 6. 
F. 5. Norrtälje, Kyrkan kl. 12. Nattv. 
L. 6. Fag ersta, Kyrksalen kl. 5,30. 
S. 7. Västerås, Kyrksalen kl. 11. 
S. 7. Koping, Kyrkan kl. 1,30. 
S. 7. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 

. 4,30. 
M. ·s. · Kurigsör, Kyrkan kl. ii,3o. Natt-

vard. 
L. 13. Åtvidaberg, Kyrkan kl. 10'. 
·L. 13. · TOrpa, Kyrkan kl. 5,ao. 
S. 14. Motala," Kyrkan kl. 1. . . 
S. 14. Linköping, Domkyrkan kl. 3,30. 
F. 26. Malmköping, Kyrkan kl. . 4,30. 

N"attvard. · · 
L. 27. Strängnäs, Domkyrkan kl. 11. 

Nattvard. 
L. 27. Enköping, Kyrkan kl. 4. Nattv. 
S. :as. Stockholm, Storkyrkan kl. 2 . . 

S. G. S v en f o r s. · 
Vesslevägen 7, ·Ålsten.- Tel. 25 43 31. 

Dövstumlärar·e Algot öster lund håller 
följ ande · gudstj än.ster. - · 
JULI. 
S. 5. Finsporig, Slottskapell€t kl. 2. 
S. 12. Norrköping, Hedvigs Kyrka 

kl. 1,30. . 
S. 19. Mjölby, Kyrkan kl. 2. 
S. 26. Linköping, Domkyrkan kl. 2. 

Enköping. Efter Gudstjänsten den 27 
juni inbjudes till samkväm i kommiliis
tergården. 

F j ä r d, e D i s t r i k t e t. 

JUNI. 
L. 6. Falköping, Kyrkan kl. 5. 
S. 7. Skara., Domkyrkan kl. 9,30. Natt-

vard. · · , 
S. 7. Lid-köping,. Kyrkan kl. 1. Nattv. 
0. 10. $te.n}cyf ka, Kyrkan' kl. 1. 
L. 131 . Lysekil, Kyrkan k,. 1. 
S. 14. Uddevalla, Kyrkan kl. 1,ao. Natt

vard. 
S. 14. Kungälv, kyrkan k1. 5. 

JULI. . ' ~ . · · 
L. 11. · Ulricehamn, Kyrkan kl. ll,4i"i. 
S. 12. Borås, Caroli kyrka kl. 2. 
S. 12. Svenljunga, Kyrk;in kl. 5,lfi. 

Nattvard. 

AUGUSTI. 
S. 2. Halmstad, Kyrkan kl. 1. Natt

. va:rd. 

.\· Hild ing Bergfelt, 
Kungälv. Tel. 14. 

GLÖM EJ att anmäla förändrad adress! 

F e m t e D i s i r i k t c t. 
JUNI. 
T. 4. S. Finnskoga, Kyrkan kl. 4. 

Nattvard. 
F. 5. Vitsand, Kyrkan kl. 5. 
L. 6. Torsby, Kyrkan kl. 5. 
S. 7. Sunne, Kyrkan kl. 1. Nattvard. 
M. 8. Gräsrnark, Kyrkan kl. 12. Nattv. 
M. 8. Bogen, Kyrkan kl. 6. 
0 .. 10.. Charlottenberg, Pastorsexpedi-

tionen kl. · 4: 
T. 11. Järnskog, Kyrkan kl. 10. 
T. 11. · Blomskog; Kyrkan kl. 5. 
F. 12. Säffle, Förs.-hemmet kl. 11. 
L. 13. Arvika, Kyrkan kl. 8. Altaran

·dakt. 
S. 14. Arvika, K. F. U. M. kl. 10,:rn. 

Norsk och · svensk ·gudstjänst. 
0. 24. (Midsommardagen.) öreb1·0, 

Ladugårdskogens kyrksal i 
Adolfsberg kl. 11,30. 

. 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. 
JUNI. 
0. 10. Håtuna, Kyrkan kl. 11. Nattv. 
0. 10. österlövsta, Kyrkan kl. 6,:in . 

Nattvard. 
T. ·11. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. ll. 
L. 13. Gävle, Staffans Kyrka kl. 1. 

Nattvard. (Pastor Ekman med 
Rektor Zommarin som tolk.) 

övriga Gudstjänster förrättas av Pa -
:cor Svenfors. -

För~läs!lingar. 

F ö r s t a D i s t r i k t e t. 
Motala, Församlingssalen, den 14 juni 

kl. 11. Pastor Sven fors : »V ad natur
·mäirniskan tänker om sin själ». 

Den 4 juli kl. 6 e. m. Fru Renner: 
'>> N åg;öt om f ågelVär Iden». 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Kumla, Fylsta skola, den 7 juni kl. 11. 

Rektor Zommarin: »Huru en väderleks
rapport kommer till». 

Filipstad, Församlingshemrnet den 5 
juli kl. 3,30. Herr 0. Matthes: »Sjövägen 
till Indien och Amerikas upptäckande». 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Upsala, Timmermansg. 1, den 12 juni 

kl. 7,30. Rektor Zommarin: »Bland tim
merhuggare i Kanada». 

Gävle, Dövstumskolan, den 13 juni kl. 
7, samma föreläsning . 

Borlänge, Barkargärde skola, den 14 
juni kl. 3, samma föreläsning. 

Nästa num?ner av Kyrkobladet ut
kommer den 1 augusti. 

1ur. 1 A/ B Gustaf Lindströms Iloktr., Sthlm l!l31i 




