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Burnand

Se det g·o da land
P å den andra strand,
Dit Guds folk igenom strider)
Genom hav och öknar skrider
Tlid sin Josuas hand.
S ök det lfoda land I

Arvet ej förspill)
Som dig hörer till)
Endast du vill bedja) vaka)
Vå"rlden och dig själv för.saka,
Jesus f ö!Ja vill.
Arvet ej förspill!

Vaka> bed och strid

An en liten tid I
Snart ditt Kanan skall hinnas,
Kronan. räckas) palmen vinnas
l en evig frid.
.-Vaka) bed och strid.
t(Sv. fä. 210: n--n)
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Ögonmärket.
Vi hava icke till ögonmärke de
ting som synas, u tan dem som
icke gynas.

glömma, att v1 aro pilgrimer och
vandringsmän på färd hän emot
(2 Brevet till Korintierna 4: 18.J
ett bättre land.
Det var en gång en tävling i
Jag är en gäst och främling
plöjning. Man tävlade om vem
Som mina fäder här,
som kunde plöja den rakaste fåMitt hem är ej på jorden,
ran. De flesta gjorde dock tråkiNej, ovan skyn det är.
ga bukter och krokar på sin fåra.
Vad är ditt ögonmärke? Är det
Då arbetet var slut, frågade do- bara sådant, som du kan se med
maren en av de tävlande: »Nå, vad ditt lekamliga öga, eller är det vad
.såg ni på, medan ni plöjde?» din själs öga skådar av de him»Jag fäste blicken på plogen och melska tingen? Det är omöjligt
:såg efter, hur jag ställde plogjär- att vara en sann kristen utan att
net.» - En annan svarade på sam- hava de eviga, osynliga tingen till
ma fråga : »Jag såg stadigt på få- ögonmärke.
ran, för att den skulle bli riktigt
Och det är detta som skilj er en
rak.»· - »Det lyckades dåligt bå- kristen från en annan människa,.
dadera>,, svarade domaren och frå- att hon har ett ögonmärke, hon
gade så en tredje. »Jag har hela har målet klart i sikte. Hon ser
tiden sett emellan hästarna mot mot evighetens ljus och hämtar
trädet där borta såsom ögonmär- därifrån sin kraft. Från Gud får
ke.» - »Det var rätt», sade do- hon sitt ljus. Och så kommer hon
maren. »Er fåra är också full- allt närmare målet för varje dag .
.ständigt rak.»
Hon glömmer aldrig, att livet här
Vi människor behöva på samma på jorden är förgängligt, att allt
.s ätt ett bestämt ögonmärke för här skall försvinna. Hon är en
vårt liv. Annars blir vi opålitliga vandringsman med Guds eviga liv
och låta locka oss av frestelser hit till mål och ögonmärke.
och dit. .Men nog ville vi vara
Men därför blir hon inte en odugsådana människor, som både Gud lig människa i sitt arbete här r
och människor kunna lita på!
Tvärtom! Hon tager alla livets.
Aposteln Paulus talar i textver- uppgifter såsom ett Guds uppdrag.
sen här ovanför om sitt livs ögon- Och hon vet, att hon har ansvar
märke. Det låter så underligt: inför Gud. Hennes livs ögonmär»de ting som icke synas ». Hur kan ke i Guds värld kommer henne att
man hava dem till ögonmärke? rätt förstå och rätt utföra allt sitt
Men han tillägger : »de ting som arbete.
Då kan hon också rätt gläjda&
.synas~ de varia allenast en liten tid,
men de S'Om icke synas, ·de vara i åt allt skönt och gott. Och bli en
evi{fheb>. Han såg så klart för sin god och glad människa. . Men hon.
själs inre öga ljuset från Kristus glömmer aldrig att målet är det
och ljuset från evighetens värld. goda land, so.m Gud själv har be-·
Och det ljuset vägledde honom. rett åt dem som älska honom.
Det slocknade icke. Allt annat här
Mot det målet i det höga,
Mot en evig frid,
på Jorden försvinner. Och så skri-·
Rikta, Herre, själens öga,
ver han detta för att uppmuntra
alla dem som vilja vandra på väV ar min kraft i strid r
Lockar världen, var mig när,
gen till Guds eviga värld.
· Vi få aldrig för detta livets· alla
Smädar hon, mig tröst bekär ;
bekymmer och dess oro och sträMig försvara, Mig bevara
van_eller för dess gläd.i e och lycka
1 din nåd,, min GudL
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Doktor .Axel Munthe,
drottning Viktorias läkare och
känd författare, har med anledning av sin födelsedag uttalat följande allvarliga ord:
»Jag tänker på döden. Jag tror
den är ganska nära. Allt vad jag
äger skulle jag vilja ge, om jag
kunde tro på odödligheten. Dock
vet jag, att det finns en Gud. Då
man ser mot stjärnorna, vet man,
:att Han finns, men jag vågar ej
gå vidare. Han älskar det sköna
och goda, det förstår jag, men inte
€n miserabel människa som jag.
Dock önskar jag, att jag kunde
tro det. Högre än allt skulle jag
önska att få frid. - - -»
Svenska Morgonbladet skriver:
»Hur olika äro inte dessa tankar
m9t ytligheten i flertalet männi:skors tankevärld. Den ädle läkaren har kommit ett gott stycke på
väg mot den klarhet han framför

allt söker: han vet, att det finns
en Gud, och att denne Gud älskar
det sköna och det goda.
Det lfa'ger något gripande och
hoppingivande i detta sökande.
Hur fjärr.an är icke detta från den
självsäkra, spotska, i sin ytlighet
tomma förnekelsen. Det andliga
har blivit det centrala. Det är det
inre, som skapar det yttre, icke
tvärtom. Det är i detta helt förändrade tidsläge intet att förvåna
sig över att ädla,. sökande andar,
som med förakt vända sig från
gyckelspelet i världen, sträva efter att vinna klarhet om det vikti-.
gaste i livet.
Människan står hjälplös, ända
tills hon vänder sig till Honom,.
som är världens ljus. Utan Kristus äro vi famlande i mörkret, hur
mycket vi än ana de tindrande·
stjärnorna där ovanh

Småsaker .
Det finns här i livet många småsaker, som av många an$e'S för
ganska likgiltiga, men som i verkligheten har större betydelse än
man tror. Och jag tror, att just i
vår tid, då kampen för att komma
fram är så hård, gör man klokt
i att icke glömma de s.må sakernas
betydelse.
Jag tror inte, att de dövstumma glömmer bort dessa småsaker
mer än de hörande, men det . kan
.ändå inte skada att tala litet här<0m.
Det är nu t. ex. en sådan liten
s måsak som att man har rena händer och särskilt inte svarta ·naglar. Naturligtvis kan den, som
:arbetar med sina händer inte ha
·s å fina händer som den, som sitter
på ett kontor. Det fordrar ingen.
Men med hjälp av litet tvål och

en nagelborste ·- pimpsten är ock·. .
så ·bra ·- kan de ändå bli rena.
Och man skall icke säga: vad gör
det'? För det kan ha betydelse.
Jag har en gång hört talas om en,
som icke fick ett sökt arbete., där~
för att mästaren tyckte, att hans
händer var för smu tsig-a.
Så är det hövlighet. Det finns
många, som icke bry sig om det.
De tycker, att det är utan betydelse, om man tar av sig hatten
eller stänger dörren, när man går
in i ett rum. Det kan man gärna
låta bli. Eller om man först går
in genom en dörr, när den, som
följ er med, är både äldre och har
en högre ställning. Ja, somliga
tycka, att det är <mödigt att säga
tack, om någon hjälper d~m. Man
kan naturligtvis vara lika bra för
det_, men utan betydelse är det icke.
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Våra kyrkor.
Lidköpings kyrka.
Lidköpings kyrka grundlades under senare hälften av 1400-talet. Långhus och kor äro alltjämt
de ursprungliga. Åren 1673
-93 tillbyggdes torn med
hög spira och tvärskeppen. 1849 härjades kyrkan av eld, varvid tornet
instörtade. Tornet återuppbyggdes och kyrkan
restaurerades 1850-1853,
varvid den fick sin nuvarande · yttre gestalt. 1927
-1934 genomgick kyrkan
en grundlig res ta urering,
varvid samtliga yttertak
och tornspiran koppartäcktes samt kyrkans inre
ommålades.

Det kan ju hända, att den, som ar, som voro skrivna på ett avriman träffar, tycker, att man är vet pappersark. Sådant kan alltoartig och otrevlig.
så ha sin betydelse. På samn1a
Så är det ordentlighet och punkt- sätt är det med påpasslighet. T.
lighet. Man skall se ordentlig ut ex. att komma punktligt. Man
i sin klädsel. Det kan gott vara skall på möte kl. 8, men strunt i
en lapp eller stopp på armbågen det, om man kommer 5 eller 10
eller knäet. Det gör ingenting, minuter senare, det gör väl inte
men det skall icke vara hål. Har något! Jo, det gör det. Det gör
man ingen krage, så har man ingen om inte annat ett mycket dåligt
krage, och då är det ingenting att intryck på dem, som kommit i rätt
säga därom. Men om man har tid.
krage, så skall den vara någorlun..:
Det kunde väl nämnas många
da ren. Till och med i de tarvli- flera sådana småsaker, som hava
gaste kläder kan man gott se or- en viss betydelse. Detta är bara
dentlig ut. Och man skall vara några exempel. Men jag tror, att
ordentlig med sina saker. Har man man gör klokt i att se upp med
verktyg, så skola de skötas ordent- . småsakerna i livet. De stora, vikligt. Skriver man en ansökan, så tiga sakerna, dem glömmer man
skall m~n skri va på ett ordentligt inte så lätt, men de små sakernar
papper. Jag hörde en gång talas dem går det lättare att slarva med ..
'o m en man, som skulle tillsätta en Därför gäller det att vara vaksam
plats på sitt kontor. Han kasse- just med dem.
(.Tohs .r. L Smaablade for dövstumme..)'>
rade :gå .förhand alla..de ansöknin~
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V ad vet du

01n ·

kyrkan?'

8

Ur Thuren- Lindbolm , Den unge medboi:;:·are n .. Bergva lls. förla g.

Vår .svenska kyrkas' verksamhet.

Dopet.
Vårt liv skall från vaggan till
graven stå under Guds beskydd.
Han vill möta oss från livets början. Därför ha vi barndopet. Det
betyder, att förbindelsen mellan
Gud och oss människor skall vara
i hela livet. - Dopet sker i Guds
Faderns och Sonens och Den H elig e Andes namn. Det betyder, att
den treenige Guden gör oss tm
:sina från livets . början. Han är
vår Fader, och vi få vara Hans
barn. I dopet är det Gud som väl:signar o.ss och gör oss till sina
barn. . Dopet är ett nådemedel,
varigenom Guds nåd kommer till
oss. Det är icke vår egen bekännelse till Gud, så som t. ex. baptisterna mena. Utan det är Gud som
handlar med oss.
Barndopet har varit allmänt i
den kristna kyrkan från dess äld-s ta tid. Det vilar på ett djupt behov hos föräldrarna att överlämna
:sina små barn. i Guds omsorg. Men

alla döpta barn .skola uppfostras i
den kristna tron till att lyda och
älska Gud. Dop och kristen undervisning höra nära tillsammans.
Den som icke blivit döpt som
barn kan även efter undervisning
döpas vid vuxen ålder. Detta brukar ofta ske i samband med konfirmationen.
Dopet utföres av prästen i kyrkan eller i hemmet. Barnets huvud begjutes med vatten tre gånger i Guds Faderns och Sonens och
Den Helige Andes namn under läsning av Guds ord och bön. I dopet får barnet sitt namn.
Dopets instiftelseord : Gån ut i
hela världen och gören alla folk till
lärjungar, ·döpande dem i Faderns,
Sonens och <Clen H eliges, Andes
namn. (Matt. 28: 19.)
Jesu löfte ti11 barnen : Låten
barnen komma till mig och f örmenen dem det icke; ty Guds rike hör
sådana .t ill. (Mark. 10: 14.)
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Plan för daglig bibelläsnin·g.
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

Alla Helgons dag. 1 november.
Glädjens och fröjden eder. Matt.
5: 1-12".
M. Matt. 5: 13-16. Så lyse edert ljus
inför människorna.
T. Luk. 6: 20-26. Eder lön är stor i
himmelen.
0. Luk. 18: 1-8. Förtröttas icke att
bedja.
T. Joh. 4: 46-5 3. Han trodde på KTistus .
F . Ef. 6: rn-20: Tagen på eder hela
Guds vapenrustning.
L. Upp. 7: 13-17. Gud skall avtorka
alla tårar.
22 sänd. efter Trefaldighet. 8 november.
Giv förlåtelse! Matt. 18: 23-35.
lVI. Matt. 18: 15-2'2. Förlåtelse utan
gräns.
T. · Fil. 1: 6-11. Han, som i eder har
begynt ett gott verk, han skall
också fullborda det.
0. 2. Tim. 2: 19-21. Vänd dig bort
ifrån orättfärdighet.
. ·
T. Mark. 4: 21-25·. Lyssna till Kristi
ord!
F. Rom. 11: 3'3'--36. 0, vilket djup av
rikedom, vishet och kunskap hos
Gud !
L. Luk. 6: 3·6-38. Varen barmhärtiga,
såsom eder Fader är barmhärtig,
23 sänd. efter Trefaldighet. li5 november.
Vårt liv i samhället.
Mark. 12:
41-44.
M. Matt. 2,2 : 15-22. Giv Gud, det Gud
tillhör.
T. Matt. 17: 24-27. Väck icke förargelse.
0. Rom. 13: 1-7. Lyd överheten.
T. 1 Tim. 2: 1~6. Bed för konung och
överhet.
F. Apg. 4: l.6'--20. Lyd Gud mer än
. människor.
L. Fil. 2': 15~11. Kristus var lydig Gud.
Domsöndagen. 22 november.
D en yttersta domen. Matt. 25:
31-46.
M. 2 Tess. 1: 3-10'. Gud dömer rättvist.
T. Matt. 13: 47-50.
Alla männskor
skola dömas.
1

(Dövstumma föräldrar böra icke
låta sina små barn döpas på sjukhus eller 'B. B. eller annars av
präst för hörande utan av dövstumprästen, så att de kunna följa med och förstå allt till egen
uppbyggelse och välsignelse.)

Kol. 1: 9-14. Gud frälsar oss från
mörkrets makt.
T. 1 Kor. 15.: 50-5'8.
Med Kristus
kunna vi segra öv.e r synden.
F. Matt. 7: ·2 4-27. Den som gör eft.e r
Guds ord, är förståndig.
L. 2 Kor. 5: 1-10. Inför Kristi domstol skola vi alla mötas.
1 sänd. i Advent. 29 november.
H erren kommer till oss. Luk. 4:
16-22.
M. Matt. 21: 1-9.
Välsignad vare
Han, som kommer i Herrens namn.
T. Joh. 18: 33-37. Jesus · är konung.
0. Rom. 13: 11-1'4. Må vi alltid göra
det som är rätt.
T. Upp. 3: 19-22. Se, jag står för
dörr-en och klappar.
F. Kol. 1: 9~14. Tillhör du Kristi rike?
L. Upp . 11: 15-18. Kristus regerar
över alla land.
2 sänd. i Advent. '6 december.
Väntan på Herrens dag . Luk. 17:
20-30.
M. i,uk. 21: 2'5~28. När Kristus kommer.
T. Luk. 21: 29-3 6. Guds rike är nära.
0. Luk. 12: 315-40. Var beredd, när
Herren kommer.
•r. Rom. 15: 4-9. Hjälp varandra.
F . Matt. 2·4: 37,..-39. Ingen vet, när
Herren kommer.
L . Hebr. 10: 35-3·9. Kasta icke bort
eder frimodighet.
3- sönd. i Advent. 13 december.
B er eden väg för H erren. Luk. 3:
1-6.
M. Matt. 11: 2-10. Herrens mäktiga ·
gärningar.
T. Matt. 11: 11-15. Träng dig in i ·
himmelriket.
0. 1 Kor. 4: 1-5. Döm icke någon .
T. Hebr. 4: 11-13. Sträva efter att
få komma in i Guds rike.
F. Matt. 26: 40,_4i., Vaken och bedjen.
L. Matt. 1: 18-21. Kristus skall frälsa sitt folk.
4 sänd. i Advent. 20 december.
H erren är nära. J oh. 1: 23- 27.
M. Fil. 4: 4-7. Herrens närhet giver
glädje.
T. Jes. 40: 9-11.
Herren kommer,
stark och barmhärtig.
0. Jes. M : 3-5·. Herren kommer, rättfärdig och frälsande .

0.

1

1

1

Förkortningar. Jes.: Profeten Jesaja. Apg.:
Apostlagärningarna. Rom.: Romarbrevet. 1 Kor.:
1 Korintierbrevet. 2 Kor.: 2 Korintierbrevet. Ef.:
Efesierbrevet. Fil. : Filipperbrevet. Kol.: Kolos~
serbrevet. 2 Tess. : 2 Tessalonikerbrevet. 1 Tim. :
2 Tim. : 2 Timoteusbrevet.
1 Timoteusbrevet.
Hebr.: Hebreerbrevet. Upp.: Uppenbarelseboken.

.AVLiDNA·.
Selma Eugenia Andersson, Svedvi, Vä st~
manland, den 2 sept., 62 år.
Krång Lars Larsson, Mora, den 19 sept.,
87 år.
Per Hedlund, Holmsveden; Hälsingland,
den 22 sept., 83 år.
Erik Cederberg, Råsunda, den 27 sept.,
85 år. ·
J esus sade : »De som sörja skola bliva
tröstade». Matt. 5: 4.

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
Stockho lm, Uplandsg. 7, den 15 nov.
kl. 7,30. Notarien Tage Boström: »Den
ev nska straffrätten».
Den 20 dec. kl. 7,3n. Red. Fondelius:
»Mar ia Stuart».
Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, den
nov. efter gudstjänsten. Pastor Svenfor : »Ett brev på posten» - till svenka postverkets 400-årsjubileum. Ljusbild I' .
Linl-öping, Förs.-hemmet, den 13 dec.
kl. 1, amma föreläsning.
E.-lci l ·tuna, den 22 nov. efter gudstjän t n, samma föreläsning.

Nyköping, den 22 nov. efter gudstjänsten, samma föreläsning. Föreläsningsföreningens årsmöte. Samkväm.
Västerås, den 151 nov. efter gudstjänsten, samma föreläsning.
Motala, Förs.-hemmet, den 8 nov. kl.
4,30.
Dövstumlärare Schyberg: »Från
skomakareverkstaden till skofabriken».
Ljusbilder.
Den 13 <lec. efter gudstjänsten. Pastor
Svenfors, ämne se Norrköping.
F e m t e D i s t r i k t e t.
Kopparberg, Folkskolan den 8 nov. kL
11,15. Rektor Zommarin : »Ur jordklotets saga». Bilder.
Örebro, Drottningg. 22, den 14 nov.
kl. 7,30, samma föreläsning.
Kumla, Fylsta skola, den 22 nov. kl. 4.
dövstuml. Schyberg: »Det gamla och det
nya Stockholm». Bilder.
Kil, Järnvägshotellet, den 28 nov. kl.
5,30. Rektor Zommarin : »Ur jordklotets
saga». Bilder.
Arvika, Förs.-hemmet, den 29 nov. kl.
12, samma föreläsning.
Arvika, K. F. U. M. den 12 dec. kl. 6.
(Forts. på sid. 72.)

------------------------~

Utställning av dövslummas arbeten.
Vid S t ureplan i Stockholm anordnas i
börja1 av november en utställning med
fÖ'l'Siil.ining av arbeten förfärdigade av
va11fö1·a, blinda, vissa sjuka, lomhörda
och döv tumma.
I
dövstumma inbjudas härmed att
d lta ·a och uppmanas de som ha goda
ch lämpliga arbeten av olika slag att
framvi sa och försälja att anmäla sig
antin n till fru Prawitz (som träffas

å Dövas Väl, Valhallav. 120, torsdagar
6,oo-7,30), fru F åhrreus, Kommendörsg.
26, eller till pastor Svenfors, som också
besvarar skriftliga förfr ågningar. Endast väl utförda arbeten kunna mottagas .
Denna utställning och försäljning, som
skall kallas »De fyras bod», skall pågå
i minst två år framåt, så att även de
som just nu icke ha något att inlämna
kunna framdeles göra det.

F Ö R .SÅ. L J NI J\T G
TILL FÖRMAN FÖR BEHÖVANDE DÖVSTUMMA
OCH STOCKHOLMS DöVSTUMHEM
anordnas

Fredagen den 6 november kl. 12

f. m.-9 e. m.

i SVEAVÄGEN 36 (.Evang. Brödraförsaml.) nära Kungsgat.

Vackra och nyltiga handarbeten utförda av Dövstumhemmets Syförening och elever vid Tysta Skolan. • Tombola, lotterier, buffe, m. m.
Kl. 1, 3,aG och 7 visas filmen »Talande händer» om dövstumblindas undervisning och vård med inledande anförande av <lövstumpastor Svenfors .
Avslutning kl. 91 av komminister Holmbäck.
Gåvor

ll.V

alla slag mottagas tacksamt i försäljningslokalen fredag från kl. 10 samt av

Fru Disa F åhrmus
, F:.cu Karin Sv en/ ors
Kommendörsg. 26. T el. 6016 11 Vessleväg. 7, Ålsten. Tel. 25 43 31°
Penninggåvor kunna ock insättas å postgirokonto 9754.
Inträde 25 öre.
Välkommen!
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
NOVEMBER.
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 1. Lidingö, Kyrkan kl. 4.
L. 7. Finspong, Slottskapellet kl. 4.
S. 8. Linköping, Förs.-hemmet kl. 11,30.
S. 8. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 3.
M. 9. Reijmyre, Kyrkan kl. H},30.
L. 14. Arboga, Tref.-kyrkan kl. 4,30.
S. 15. Västerås, Domkyrkan kl. 3,30.
F. 20. Stockholm, S :ta Cla:ra Kyrksal
kl. 7,30. (Se nedan.)
L. 21. Kungsör, Kyrkan kl. 4.
L. 21. Eskilstuna, Förs.-hemmet kl. 8.
S. 2·2. Nyköping, S :t Anne Hus kl. 11.
S. 22. Eskilstuna, Klosters kyrka kl.
4,30.
S. 29. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
DECEMBER.
L. 5. Vingåker, Kaplansgården ·kl. 4.
S. 6. Stockholm, Manilla kl. 11,30.
S. 6. Upsala, Vindhem kl. 3.
L. 12. Mjölby, Kyrkan kl. 5.
L. 12. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 8.
S. 13. Linköping, Domkyrkan kl. 3.
(Före!. kl. 1.)
S. 13. Motala, Förs.-hemmet kl. 5,30.
0. 16. Stockholm, Dövstumfören. kl. 8.
L. 19. Katrineholm, Kyrkan kl. 4,30.
S. G. S v en fors.
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

Stockholm. Församlingsafton anordnas av S :ta Clara församling i Kyrksalen, Klara östra Kyrkogata 8, fred. den
20 nov. kl. 7,30. Komminister Bratt berättar med ljusbilder om »D :r Alh3rt
Schweitzer - en läkaregärning i Afrikas urskogar». Avslutning av kyrkoherde Bokander. Swmkväm.
Å Dövstumföreningen, Uplandsg. 7,
hålles ljusbildsandakt av pastor Svenfors onsd. den 16 dec. kl. 8.
Konfirmanderna å Manilla åren 1927
-1935 samlas Sveavägen 36 den 23 nov.
kl. 7,30.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 10 nov.
kl. 7,30. Pastor Kyhlberg: »Bilder ur en
stormans liv>>. Ljusbilder. Avslutning
av fröken Rosa Bogren.
Den 8 dec. kl. 7,30. Red. J. Byström:
»Minnen från resor i Spaniem>. Aftonbön av fru Signe Alin.
Upsala. Efter gudstjänsten i Vindhem den 6 dec. inbjudes till advents.
samkväm.
Norrköping, Dövstumkretsen, Marielundsskolan, den 5 nov., 19 nov. o,ch 3
dec. arbetsmöte. Den 17 dec. avslutningssamkväm för terminen.
Nästa nummer av Kyrkobladet utkom- ·
mer till jul.
·2 iJ. 1 iJ.

F j ä r d e D i s t r i k t e t.
NOVEMBER.
S. 1. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11,30.
S. 1. Falköping, Kyrkan kl. 3.
L. 7. Skara, Domkyrkan kl. 10.
L. 7. Lidköping, Kyrkan kl. 12,30.
S. 8. Vänersborg, Dövst.-skolan kl. 11.
S. 8. Göt'eborg, Johanneskyrkan kl. 4.
S. 15. Skövde, Kyrkan kl. 9,4:>. ·
S. 15. Björkäng, Kyrkan kl. 1.
L. 21. Kungsbacka, Kyrkan kl. 11.
S. 22. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
L. 28. Falköping, Kyrkan kl. 4,IJ.
S. 29. Borås, Caroli Kyrka kl. 2.
DECEMBER.
S. 6. Vänersborg, Dövst.-skolan kl. 11.
S. ·6. Göteborg, J ohanneskyrkan kl. 4.
L. 12. Vara, Kyrkan kl. 12,30. Nattvard.
S. 13. Uddevalla, För~.-hemmet kl. 10,30.
S. 13. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
S. 2'0. Halmstad, Kyrkan kl. 1.
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.
NOVEMBER.
S. 1. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30.
Barngudstjänst.
s. 1. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
s. 1. Kumla, Kyrkan kl. 12,30.
s. 8. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1.
s. 22. Glanshammar, S. J akobsson kl.
12.

L. 28. Säffle, Förs.-hemmet kl. 5.
S. 29. Sunne, Kyrkan kl. 1.
DECEMBER.
S. 6. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30.
Barngudstjänst.
s. 6. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
s. 13. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11.
s. 13. Kil, Järnvägshotellet kl. 1,30.
s. 20. Hallsberg, Tingshuset, Kyrksalen kl. 12,30·.
C a r l-Å k e A r. e s k o g,
· Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78.
(Forts. fr. sid. 71. l

Föreläsningar.
Pastor Areskog: »En resa till Öland».
Bilder. Därefter kaffesamkväm. .S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Upsala, Timmermansg. 1, den 6 nov.
kl. 8.
Fru Renner: »Våra kryddor.»
(Ordinarie månadsmöte kl. 7,30.)
Den 18 dec. fröken Fondelius: »Ungern och dess folk.» Bilder.
Gävle, Stadshuset, den 7 nav. kl. 7.
Fru Renner: »Abessinien».
Den 19 dec. Frk. Fondelius, se Upsala.
Borlänge, Förs.~hemmet, den 8 nov.
kl. 3. Fru Renner: »Våra kryddor.»
Den 20 dec. Frk. Fondelius, s:e Upsala.

A / B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 193-6

