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DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD

Thorvaldsen,

K ris t u s.

Kommen till mz:g, I alle som arbeten och 'ären
betungade) så skall jag giva eder ro. Tagen
på eder mitt ok och lären av mig, ty .Jag är
saktmod(![ och ödmjuk i hjärtat så skalen I
( M.att. 11 : 2s - 2n. )
finna ro i edra själar
;J.
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Hurudan ar Gud?
I ett fängelse satt en dag fängelsepråsten och samtalade med en
fånge om Gud. »Men ingen har
ju sett Gud, och ingen vet, hurudan Gud är», s~de' plötsligt den
fångne.
»Jo, förresten», tillade
han strax, »jag minns en fängelsepastor, som en gång sade m.~g något därom, som jag . aldri g kan"·
glömma. Jag sade äverftl.ll honom,
att det fanns ju ingen, som visste,
hurudan Gud var. 'Jo, det vet jag',
sade han, reste sig upp och bredde
ut båda armarna: 'Sådan är
Gud!'» Hur kunde den fängelseprästen
veta detta?.,, Det hade Herren
Kristus lärt~ honom. Vi kunna
peka på vår Frälsare, sådan han
framställes för osfi i våra evangelier och säga: · Se, sådan är Gud,
vår himmelske Fader !
En av de skönaste och vackraste bilder av vår
Fräls::tre, som
.;...

fi~ni~J; är1) d-~n . som bildhuggaren
och konstnären Thorvaldsen skapa t. Du har nog sett den. Herren
står där hög och majestätisk, men
samtidigt så kärleksfull och god
med öppen frälsarefamn och vill,
att alla trötta, sorgsna, ensamma
och förtvivlade skall komma till
honom..i'.l Ser du, sådan är Gud!
Hdt''-=~:et än ·går dig i livet kom ilfåg den bilden av Gud och
glöm den aldrig: Frälsaren med
den öppna famnen. Sådan har han
alltid varit. Sådan är Han i dag.
Sådan skall Han vara till din levnads slut. Aldrig förändras Han.
Aldrig slutes hans famn för den,,
som trött och ·bävande flyr till ho- "
nom. Ty Gud är sådan som Jesus
Kristus var.' Kristus har genom
sitt liv visat oss, hurudan Gud är.
Jesus säger ju också: »Den som
har sett.mig, han har sett Fadern».
(Joh. 14: 9.)
A-g.

Kristusbilden.
Berättelse från dövstumvärlden

efter ~" Eskil

Eklund.

~;,.-

Det var ~ en vacker höstdag.
Sverker Tunesson kände s_ig säll~
samt lycklig, och tillfredsställd,
när han nu för ·första gåhgen med .
sin utk0!'2de Magdä: ste_K;över tröskeln till det egna hemmet.
Sverker var tjll yrket~. skräddare
- . en av sih stads duktigaste och hans hustru var: söm.m erska.
I ålder och begåvning voro de näsan jämnställda. Men hustrun var
allvarligt tänkande, from och
kristligt sinnad; medan mannen ·
däremot var i hög grad likgiltig
för andliga ting. Han var gudsförnekare och tålde' aldrig att man
ens talade om religion.
Som ungkarl hade han mindre
gott namn om sig. Han tittade
för djupt i glaset och gjorde täta
besök på för lustelseställen, där

han av sina goda arbetsförtjänster
gjorde av,. ·med mycket pengar.
Men _,_ nu var det slut med hans
uteliv. Spm gift skulle han börja
ett annat liv. Nu skulle han bli
en man, vuxen i ansvar och förpliktelser.
Sverker och Magda sutto den
dagen kring ett härligt dukat kaffebord och samspråkade med livliga gester och åtbörder, nöjda och
lyckliga. Och de kunde ha rätt
att känna · sig nöjda. Deras ekonomiska ställning var tryggad.
Magda hade fört med sig i boet
ett icke föraktligt kapital, som hon
skrapat ihop som sömmerska. Och
så förtjänade mannen så bra. De
h ade mer än vad de behövde för
uppehället. Hemmet var också
fint och inbjudande. Allt var ord-
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Våra kyrkor.
Karlstads domkyrka.
På den högst belägna platsen i
Karlstad ligger Domkyrkan. Där
stod förut en byggnad, som ägdes
av stadens grundläggare konung
Karl den IX. Byggnaden hette
Karlsborg. När denna revs i bör.i an av 1700-talet, byggdes sedan
Domkyrkan åren 1724-1730. Tornet blev färdigt först 1758. Kyrkan är byggd i form av ett grekiskt kors och är invändigt mycket
vacker.
nat med bästa smak. De hade ett
idealiskt hem.
Men mitt under det de sutto
och samtalade blev Magda plötsligt så tyst och allvarsam. Det
v:-- r en sak som hon inte visste om
hon nu skulle våga tala med Sverhr cm. Hon älskade sin man ·så
högt och det kändes motbjudande
att säga nå~ot som hon visste, att
han icke gillade. Det blev en inre .
kamp. Sverker märkte det .ovanliga hos hustrun, men han ville
icke störa henne. Han satt stilla
han också. ·Efter en stund var
kamp2n slut hos Magda. Hon började . teckna. Mannen såg ·upp,
där han satt vid kaffebordet med
armarna stödda mot knäna.
»Älskade Sverker!» började hon.
»Det gläder mig uppriktigt, att j ag fått · dig till· make: · Du förtjä:- ·
nar min aktning, ty du har blivit ·
sådan en -man skall · vara. · ·Men ·
det smärtar mig, att du fortfarande fö r h ä rdar dig inför Gud. Du ·
säger allti.d så trotsigt, att du icke ·
tror på Frälsaren, som har återlöst dig och mig oclr h ela den ·
syn dfulla mänskligheten. Hur kan
du t ro, att man kan leva utan r eJ= gion? Jag vet intet folk som
Jnte h aft någon gudstro, fa stän de
ofta icke förstått att dyrka den
en de, sanne Guden. Och du som
vill vara en upplyst m an, hur kan
cu sä ga, att du ingen religion vill

ha? - Käre Sverker, förstå mig
nu rätt. Jag fick en gån,g ay en
god vän en bild, en tavla, s9m är
mig så kär. Och jag önskar att
den nu skall bliva en prydnad i·
vårt hem. Den bilden har· jag
länge . av rädsl~ för ditf trö_tsiga
sinne gömt undan, ·men nu måste
jag· ta fram den ·och' visa dig den. »
»Vad .för en tavla?» frågade
mannen med likgiltig min.
· »Men du -måste lova mig att icke
smäda och förakta den. Den bilden är alltför helig för .att befläckas med · skändliga -skymford. Att
förakta -och- smäda . den medför
ingen.: välsignelse - ~ .e tt hem. Vi
skulle-båda förlora mycket, om ej
denna , tavla finge en · plats i vårt
kära hem.»
·
gick hon ut och· kom tillbaka
med en stor, avlång tavla under
armen. .
,
»Se .här, -det -är Kristusbilden !»
Med 1 tr0tsig blick betraktade
Sverke1~ ·både makan och Kristusbilden: ·
»1\'.I:enar du, att ·den tavlan skall
finna s i vårt hem?» frågade han
m ed en hård och· trotsig åtbörd.
»Ja, det gör jag», svarade hustnm utan fruktan .
»Du får som du vill, r:.1en kom
ihåg, att jag går m in egen väg. »
»Din egen vä~. va d menar du?
Säg inte så. Tror du n r kligcn
att man kan gäcka Gud? Jag år
r

·sa:

1
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övertygad om, att du en gång skall hårda och trotsiga förnekelse_
dyrka den lika mycket som jag nu Hon älskade honom så innerligt,
så att hon led gränslöst. Sorgen
gör.»
»Strunt, prata inga dumheter. började mer och mer undergräva
Tror du att jag böjer mig för di;na hennes hälsa. En dag insjuknade
dumma griller! - Men behåll du hon allvarligt. I sin stora kärlek
tavlan för dig själv och häng upp gjorde Sverker allt för henne. Någon förbättring blev det dock icke.
den var du vill.»
Så fick Kristusbilden sin plats Hon fick i åratal dragas med ohäli sängkammaren och lyste i sin sa, vilket gjorde den förut så levnadsglada makan tyst och sluten.
gudomliga glans och majestät.
»Tänk så vacker den tavlan är.
När vintern hade gått och våren
Se hur himmelskt ren vår Fräl- kom, blev det klart för Sverker,
sare är! Ljuvlighet är gjuten att hans älskade Magda var
över hans läppar, från vilket intet ·kroppsligt bruten. Men han var
ont ord utgått. Må Gud välsigna alltjämt lika trotsig. Det gick inte
oss för den bilden. Visserligen att komma loss ur gudsförnekelvet ingen, om Frälsaren var sådan, sens snara.
En dag blev han plötsligt hemsom han är avbildad här, men det
är något så outsägligt himmelskt kallad från sitt arbete. Magda
i den bilden», tecknade Magda i svävade mellan liv och död. Hon
livliga gester, medan mannen för hade förlorat medvetandet. Den
att undvika ytterligare strider efterskickade läkaren kunde ingenting göra. Då förstod mannen,
icke svarade ett ord.
Åren gingo. Det blev tillökning att allt hopp var ute. När han
i den sverkerska fami·l jen. Sver- såg sin älskade Magda likblek i
ker skötte dagligen sitt arbete och feberyra, då började äntligen hans
sina plikter. Han var god mot trotsiga själ att vackla. Han känmakan och barnen, vid vilka han de en underlig oro inom sig. Han
var mycket varmt fästad. Hust- brast i häftig gråt, vred kramprun gjorde hemmet så ljust och aktigt sina händer och visste inte
glatt som möjligt. Där rådde all- vad han skulle göra i den svåra
tid ordning och välstånd. Trots stunden. När Magda för en stund
de goda sidor Sverker hade som återfick sansen och fick se sin mamake och fader, förblev han dock ke, gladde det henne. Ännu en
lika främmande för de eviga san- gång försökte hon tala med honingarna. Han ville aldrig böja nom. Med sina magra och av
sig för sin Skapare eller veta av sjukdomen tärda händer tecknade
Bibelns ord, som hans gudfrukti- hon och pekade på Kristusbilden
ga hustru dagligen försökte del- över bädden. Och då märkte hon,
giva sin make. Hennes enträgna att mannens hårda sinne började
böner och förmaningar att i tid vekna. Han satt med sammantänka på sin själ och icke förhär- knäppta händer, såg först på henda sig i sitt högmod förblevo ne med en öm blick och sedan på
fruktlösa. Någon gudstjänst, som tavlan däröver.
regelbundet hölls för dövstumDet blev nu självrannsakan hos
ma, bevistade han aldrig. Han var fritänkaren inför Gud och den döden tvättäkta fritänkaren. Mör- ende makan. Och då tändes ljus
ker och okunnighet bodde innerst i Sverkers mörka själ. Tvivlets
inne i honom, fastän han var en makt började vfäa. Han var icke
tänkande man med ett sunt och längre den trotsige gudsförnekaklart förstånd.
ren utan blev i bedrövelsens stund
Magda sörj de över mannens mjuk som vax. Han föll på knä
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vid sjukbädden och bad under häftig sinnesrörelse sin hustru om
förlåtelse för allt vad han brutit.
Hon såg på honom med ömhet
utan att säga något, ty krafterna
vcro uttömda. Så föll hon åter i
vanmakt. Slutet nalkades. Sverker brast åter i gråt i bitter ånger
över att han så trotsigt och utan
betänkande hade förnekat allt vad
hon höll som heligt. Han föll ned
förkrossad och botfärdig, sträc·
kande sina händer mot Kristusbilden, som i strålande glans liksom
bredde ett salighetens skimmer

Vad vet

över dödsbädden. Sedan han i djup
bedrövelse gjort upp med sin Frälsare, steg han upp. Men då var
hustrun redan död.
Sedan begynte Sverker ett bättre liv. Den förr så föraktade
Kristusbilden blev nu även hans
käraste och dyrbaraste klenod.
Och så blev den bilden till sist
medlet till hans egen frälsning.
Och det just på samma dag Gud
tog hans älskade från honom och
förde henne till den värld, som hon
i så vackra bilder sökt tolka för
honom.

du om kyrkan?

Församlingens kyrka.
Ordet kyrka använda vi utom
cn.1 det stora samfundet som förut
är omtalat, även om det hus, där
förs amlingen samlas till gudstjänst och till kyrkliga handlingar
<dop, konfirmation, vigsel o. s. v.).
En kyrka är det första en levande
församling behöver för att det
andliga livet skall kunna utvecklas. Kyrkan är församlingens andliga centrum. Därför har den
gärna också ett centralt läge. Den
skall ligga mitt i bygden eller staden för att alla skall kunna komma till den. Den skall ligga högt
och fritt för att så många som
möjligt skall se den. Den skall vara stor och rymlig för att kunna
ge plats till många. Dit ha alla
lika rätt att komma. Alla äro lika
välkomna. Och alla behöva den.
Vi behöva alla möta Gud. Kyrkan
är invigd till Guds hus. Den är
invigd till att tjäna gudslivet i församlingen. Därför kallas den ock
Guds hus.
Kyrkans form och anordning.
Kvrkan är oftast bygd så att
koret' med altaret är vänt mot
öster. Dess form kan vara s. k.
långkyrka, korskyrka eller rundkyrka, ibland åttkantig. När man

går in genom porten kommer man
först in i vapenhuset (där våra
fäder hängde ifrån sig sina vapen
innan de gingo in i kyrkan). Den
egentliga kyrkan består av ett eller
flera skepp - åtskilda . av pelarr'-lder. Längst fram är koret med
altaret.
Prästens rum kallas
s.acristia (efter det latinska ordet
sacer = helig). I koret finns d(l pfunten. När prästen predikar står
han på predikstolen. I tornet, som
pekar uppåt mot himmelen och avslutas med ett kors (ibland med en
tupp = var vaken! jämför berättelsen om Petri förnekelse) finns
klockorna som kalla samman till
Gudstjänsten.

Kyrkans prydnader.
Från gammal tid ha kristna
människor känt behov av att pryda
kyrkan. Guds hus skulle vara så
vackert och värdigt som möjligt.
Särskilt har man velat pryda altare. predikstol och dopfunt. Ty
det är därifrån livets källor komma. Man har gjort vackra skulpturer och bilder, broderier eller
målningar. Altaret skall prydas
meil ljus och blommor o. s. v.
Man tänker på psalmens ord :
»Herre, jag har din boning kär och
det rum, där din härlighet bor.:>
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-Bordsbönen.
Den fromme konung Alfonso av
Aragon, som levde på 1400-talet,
hade med bedrövelse sett, att de
unga männen vid hans hov brukade sätta sig till bords utan att
knäppa sina händer och tacka Gud
för hans gåvor.
Han beslöt därför att ge dem
en läxa.
;
En bestämd dag inbjöd han dem
till en festmåltid. Så snart rätterna framsatts, grepo sig de unga
männen ivrigt an med att äta utan
att först bedja bordsbön. Då inträdde till deras stora - förvåning
en trasig tiggare i salen, satte sig
utan vidare till bords och började
genast äta och dricka.
Hovmännen sågo förundrade
bort till konungen och väntade, att
han skulle låta kasta ut den oförvägne. Men denne satt där helt
lugn och oberörd och lät den be-

synnerlige gästen ostörd äta så
mycket han ville.
När mannen äntligen ätit sig
mätt, reste han sig bullersamt från
sin plats och gick ut utan att säga
ett ord till tack eller ens buga sig
för konungen.
Hovmännen viskade vredgat till
vnrandra : »En sådan ohyvsad och
oförskämd slyngel. Hur i all världen kunde konungen lämna något
sådant ostraffat.
»Mina herrar», sade nu konungen, »denne mans uppförande
misshagar er, men ert eget beteende är knappast bättre. Ni handfa emot Gud precis på samma sätt
som den där tiggaren mot mig.
Ni ha satt er till bords och ätit
ntan att tacka Gud för hans gåvor,
fast det är han. som giver er alla
det dagliga brödet, och sedan ha
ni allesammans gått ifrån bordet
utan att buga er för honom.»

Vill du fram i världen?
Jag frågar: Vill du? Ty det
beror i mycket hög grad på din
vilja. Du trodde kanske, att det
mest berodde -på om man hade
mycket pengar eller stor begåvning eller fina rekommendationer.
N ei, det är din vilja det gäller.
Jag skall tala om _fö r dig en
hemlighet : De män, du beundrar
som snillen, om det nu är Edison,,
Linne, John Ericsson, N athan Söder blom, Branting. Lindberg, eller
vem som helst, alla ha de blivit
stora män genom okuvli_o energi!
Den store musikern Beethoven särrer t. o. m .. att snille är 2 procent
t~lan~ (medfödd hegfwning) men
98 nro~P,nt flit! Det hade du nog
intP t~nkt?
Härom vintern ra.s-::ide en svår
snöstorm i Skåne. På ett ställe
norr om Malmö hade en väldig
dr iva lagt sig- över iärnvä<:ren och
stängt trafiken. Man beslöt att

försöka tränga igenom den. Fyra
stycken jättelokomotiv kopplades
Damman bakom den höga snöplogen, och med 90 kilometers hastigr.et rusade de iväg~ Ett väldigt
moln och dån - och så blev allt
stilla. De fyra lokomotiven hade
fastnat i drivans mjuka famn. Men vad de icke förmådde, . det
kunde tusentals flitiga tag med
s:riöskovlarna göra. Och snart var
banan klar.
Vill du fram, skall du vara flitig. Men icke uppflammande och
rvckvis uhm dag för dag, månad
fö1" månad. ·
Hur tror du man når toppen av
Sveriges högsta berg? Ja, man
hoppa r eller springer eller flyger
icke dit upu , men man tar ett steg;
i sänder. lugnt, energiskt, envist,
ett steg- i sänder.
Så är det alltid n är man strävar efter ett föresatt mål. Håll
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. blott på! En liten kraft, som uthålligt arbetar, uträttar mer än en
stor kraft.
'1'änk på ditt hjärta. Det är ju
bra litet; men vet du vad det kan
crka med, dä.rför att det arbetar
l"t1, åfägt? På ett dygn utför det
ett a rbete, som motsvarar lyftandet av tre människor 100 meter
upp i luften!_

Men det allra viktigaste för att
komma fram ,_ i världen, har jag
ännu icke nämnt.' 'Det är att ha
Gud m ed sig. Du förstår nog, att
r.u tan Gud står du dig klent. Och
att sträva mot Gud är farligt.
Verklig framgång finner du blott
genom ett liv i trohet och rättfärdighet inför Gud.
. (Efter Alex. W.)

Plan för daglig bibelläsning.
8 sönd . efter Trefaldighet. 2 augusti.
L it dig icke fö ras vilse. Matt. 7:
12-14. Den väg är smal som förer
till livet.
M. Matt. 7: 15-21. Bär du god frukt'?
T. H ebr. 13: 7~9. Låten eder icke -vil- •
seföras.
Joh. 14: 5-10. Jesus är vägen till
det ~viga livet.
T. Upp. 15: 2-4. Guds vägar äro rättfärd iga och sanna.
F. Matt. 18: 1-7. Tagen eder till vara
för förförelser.
L. Joh. 8: 12-14. Den som följer Jesus
vandrar icke i mörkret.
9 önd . efter Trefaldighet. 9 augusti.
Använd Guds gåvor rätt. Luk. 12:
42-48. Var trogen i din gärning.
M. Luk. 16: 1~9. Du skall göra räktnkap inför Gud.
·
T. Luk. 16: 10-17. Var alltid ärlig.
2 Tess. 3: 10-13. Förtröttas icke
att göra det rätta.
T. 1 Kor. 10: 12-13. Gud låter eder
icke frestas över eder förmåga.
F. 1 Tim. 1: 12-14. Tacka Kristus,
om ger dig kraft;
L. Ef. 5: 15-21. Tacken Gud för allt.
10 önd. efter Trefaldighet. 16 augusti.
Förkasta icke Jesus Kristus. Matt.
11: 16-24. Vänd om till Gud.
M. Luk. 19: 41-48. Jesus rensar templ et.
T. H br. 3: 12-14. Se till att du icke
har ett ont, otroget hjärta.
0. H br. 3 : 15-19. Gud vredgas på
d en som syndar.
T. Hebr. 4: 1-3. Har Guds ord blivit
dig till nytta?
VIGDA.
Albert Sjö och ·Anna Elisabet Johansson (hörande), Kaga, Östergötland,
den 14 juni.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse
till deras viktiga för ening.
AVLIDNA.
Anders Gustav Andersson , Hölö, Söderrnanland, den 7 juni, 82 år.

Luk. 23: 39~43. Kom ihåg Jesus
Kristus.
L: J oh. 6 : 66-71. Jesus har det eviga
livets ord.
11 sönd. efter Trefaldighet. 23 augusti.
ödmjuken eder inför Gud. Matt.
21: 28-31. Ångrar du din synd?
M. 1 Joh. l: 8-2: 2. Om vi säga oss
icke hava ··synd, så bedraga vi oss
själva.
T. Luk. 18: 9-14. Gud vare mig syndare nådig~
0. Matt. 23: 1-7. Gör du det goda .
för ·att bli sedd av människor?
·T. Matt. 23:8-12. Den som är störst
ibland eder, han vare allas tjänare.
F. Rom. 6: 12-14. Låt icke. synden
råda över eder.
L. · Rom. 6: 22-23. Syndens lön är· dö- ·
den.
..
12 . sönd. efter Trefaldighet. 310 augusti.
Låt oss prisa Guds godhet . . Matt.
12: 33-37. Tala intet ont.
M. Mark. 1: 31-37. Jesus botar en
dövstum.
T. J oh. 9: 13-213. Jesus botar en blind.
0. J oh. 9: 2.4-34. Vore icke Jesus kommen från Gud, kunde han intet göra.
T. Joh. 9: 35-38. Herre, ja gtror.
F. 2 Tess. 3: 1-5. Herren skall bevara eder från det onda.
L. Rom. 8: 38-39. Intet skall kunna
skilja oss från Guds kärlek.
F.

Förko1·111ingar: Rom: Rom:trbrevet. 1 Kor.: 1 Korintierbreyet. Ef.: Ef sierbrevet. 2 Tess.: 2 Tessnloni k e rbreven. I Tim.: 1 Timote1·brnvet. Hebr.: Hebre·erbrevet. 1 Joh.: 1 Johannes brev. Upp.: Uppenbarel se boken.

Filip Charles Bolin, Stockholm, den 20
juni, 84 år.
Ad.am Ahlberg, Västerås, den 24 juni,
67 år ..
Karl Hjalmar Severin Johnsson, Stockholm, den 6 juli, 151 år.
D et dröjer ej läng e, så är det förbi
M ed färden i världen och tingen dä?'i.
Vad bleve då av mig, om, H erre, ej Du
Mig vore barmhärtig och nådig ännu?
(Sv. P s. 652: 6
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
AUGUSTI.
L. 8. Väddö, Kyrkan kl. 4.
s. 9. Stockholm, Seglora kyrka å
Skansen kl. 3. (Se nedan.)
M.10. Värmdö, Fredriksborg kl. 12.
L. 15. Linköping, Förs.-hemmet kl. 8.
s. 16. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 11.
s. 16. Vånga, Tolskepp kl. 2.
M.17. Gnesta, Frustuna kyrka kl. 11.
L. 29. Visby, Förs.-huset kl. 7.
s. 30. öster garn, Kyrkan kl. 11,30.
M.31. Klinte, Kyrkan "kl. 11.

S. G. S v en f o r s.
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.
Stockholm. Alla i Stockholm boende
dövstumma, som äro födda senast år
1876, inbjudas av Syföreningen till Skansen sönd. den 9 augusti. Samling i Seglora kyrka kl. 3, där gudstjänst hålles.
Därefter inbjudes till middag och kaffe.
- De inbjudna erhålla alla personliga
inbjudningskort, som berättigar till fritt
inträde å Skansen. - övriga döv stumma, som önska bevista gudstjänsten få
fritt inträde å Skansen genom Huvudporten intill kl. 2,45.
Visby. Sönd. den 30 augusti anordnas utfärd till östergarn. Samling vid
österport· kl. 9 fm : Färden går förbi
Roma, där dövstumma kunna samlas vid
Järnvägsstationen kl. 9,30. Gudstjänst i
östergarn kl. 10,30 och föreläsning av
pastor Skollerud från Trondheim.

F j ä r d e D i ·S t r i k t e t.
AUGUSTI.
L. 8. Kungsbacka, Kyrkan kl. 5. Nattvard.
s. 9. Varberg, Kyrkan kl. 12,45. Nattvard.
s. 9. Göteborg, J ohanneskyrkan kl.
5,30.
s. 16. Skövde, Kyrkan kl. 1,30. Nattv.
s. 16. Mölltorp, Kyrkan kl. 5. Nat tv.
M.17. Beateberg, Kyrkan kl. 12,15.
Nattvard.
M.17. Björkäng, Kyrkan kl. 4,30.
F. 21. Grebbestad, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
L. 22. Lysekil, Kyrkan kl. 1.
s. 23. Kungälv, Kyrkan kl. 1.
s. 23. Göteborg, J ohanneskyrkan kl. 4.
0. 2·6. T egneby, Kyrkan kl. 1.
0. 26. Torp, Kyrkan kl. 3,30. N attv.
L. 29. Laholm, Kyrkan kl. 11,30.
L. 29. Knär ed, Kyrkan kl. 4,30. Nattv.
an 1 9 01

s.
s.

30.
30.

Halmstad, Dövstumfören. kl. 11.
Falkenberg, Kyrkan kl. 2,30.
Nattvard.
H i l d i n g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.

F e m t e D i s t r i k t e t.
AUGUSTI.
S. 16. Ko!)parberg, Kyrkan kl. 1.
S. 23. Kristinehamn, . Kyrkan kl. 1.
L. 29. Karlstad, Domkyrkan kl. 1.
S. 30. Torsby, Kyrkan kl. 1.

C a r l-X 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.
AUGUSTI.
L. 22. Hudiksvall, Högs kyrka kl. 12.
S. 23. Bollnäs, Kyrkan kl. 12,30.
S. 23. · Gävle, S :t Ansgars hus kl. 6.

Hudiksvall. Utfärd den 22 aug. till
Hög på inbjudan av Komminister och
Fru Svensson (f. d. dövstumlärarinnan
Fröken · Lundin). Samling vid järnvägsstationen i Hudiksvall kl. 11,30.
Bollnäs. Till minne av drunkningsolyckan i sjön Varpen i augusti 1896,
varvid 13 dövstumma skolbarn och 2 lärarinnor omkommo, håller Hälsinglands
dövstumförening minnesf est den 22-23
aug. Samling lörd~g kl. 6 i Bygdesalen (Bollnästidningens hus, f. d. Dövstumskolan). . Söndag · efter dövstumgudstjänsten kl. . 12,30 högtidsstund vid
graven ·med kransnedläggning. Därefter
middag i Gustavsro · pensionat (pris kr.
2: 50) . . Anmälan · för natt-logi och middag göres till Bror Johansson, Box 230:
Bollnäs. ·

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
Visby, Församlingshemmet, den 29
aug. kl. 7. Pastor Skollerud, Trondheim: »Något om livet på en tvångsarbetsanstalt» (ljusbilder), samt sönd. den
30 aug. vid utfärd till östergarn: »Bland
norska dövstumma från Trondheim till
Nor dkap».
F e m t e D i s t r i k t e t.
K arlstad, efter gudstjänst en d en 29
aug. Pastor Areskog: »Om sjukdom och
d ess botemedel».
To rsby , Församlingshemmet
ef ter
gudstjänst en den 30 aug. Pastor Areskog: »En r esa till Öland» . Ljusbilder.

A / B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 1936

