Jul i En§elbrektskyrkan i Stockholm.

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD
N:r 10. Arg. 7

Decemb e r 193(1.
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Det folk som vandrar i mörkret skall se
ett stort ljus.
Läs J esaja 9: 2-7.

Låt mig giva dig en samvetsfråga: varför firar du jul? Eller
vad hoppas du, att julen med all
dess glädje skall giva dig? Jag
tror, att vi alla, både stora och
små, längtat efter julen. Nu är
den här. Du har arbetat och ordnat till jul. Du har gjort så fint
och snyggt där hemma. Du har
kanske köpt julklappar och du har
kanske också en julgran. ·Men är
julen för dig bara detta, julklapparna, julgranen, den goda och
rikliga julmaten m. m.? Den skulle icke vara det. Den får icke
vara det! Profeten J esaja talar

Håll ut! -

om det stora ljuset, som skulle
komma och driva bort mörkret.
Och så blev det också. »Kristus
kom, och dagen tändes, full av
sanning och av nåd.» Så kommer
Han i denna juletid med ljus och
glädje och frid.
V i människor vandra så mycket
i mörker. Synden gör det mörkt
ibland oss och i våra hjärtan.
Endast Jesus kan taga bort mörkret. Men då måste Han vara oss
nära. Säkert har du en bibel. Min
vän, låter du den boken ligga
orörd, eller läser du din bibel? Du
har god hjälp i din bibelläsning,
om du följer Kyrkobladets bibelläsningsplan. Får Jesus vara med
i dina tankar? Får Jesus vara
med i ditt arbete? Om du i allt
vad du gör låter Honom vara med, ..
så skall du snart se, att mörkret,
oron, bekymren ·o ch sorgen försvinner. Och då kommer glädjen
och friden. Låt Jesus få rum i
ditt hjärta! Då får du vara med
om en riktig jul.
A-g . .

En nyårsmaning.

Från upptäckten av guldgruvan
i Boliden berättas: Det var i slutet
av 1924. Man hade länge arbetat
med dyrbara borrningar utan re. sultat. Förmannen ville dock icke
ge tappt. Han fortsatte, till dess
bo lagsledningen en dag telegraf erade, att arbetet med borrningen
skulle sluta. Då sätter han in en
ny stång i borren - för sista
gången - och låter på eget ansvar borren gå i djupet. _Och när
borren åter kommit upp, fann
man på de sista centimeterna, det
man så länge hade sökt. En av
världens rikaste guldgruvor var
upptäckt. Men tänk om man icke
hållit ut!

Du skall möta många svårigheter detta nya år, men håll ut! Du
skall stå inför nya uppgifter, men
håll ut! Du skall träffas av motgångar och missräkningar, men
håll ut! Du skall frestas att ·s vika
din plikt och din heder och Guds
heliga bud, särskilt det bud, där
du förut haft svåra frestelser, men
håll ut!
Tröttna icke i kampen mot din
särskilda frestelse ! Tröttna icke
i .arbetet på din utbildning, främst
din karaktärs, din själs, utbildning ! Tröttna icke i bönen ! Tröttna icke på din bibel! Håll ut, och
du skall få ett segerfyllt nytt år.
»Tänk på J esus Kristus, så att du
inte tröttnar!» Hebr. 12: 3.

75.

Peter Augusts julafton.
Trots att det var julafton var
Peter August inte glad, men han
hade nu också haft en sådan förfärlig otur.
Peter August var snickare, dövstum och ogift. Varför han icke
blivit gift är icke gott att säga, ty
han hade i sina unga år varit mycket vacker. Och duktig var han
också. Han hade just firat 25- årsjubileum hos samma mästare. Nu
var han bortåt 50 år. Han hade
ett litet vackert rum med många
vackra saker, som han själv gjort.
Han åt på pensionatet vid hörnet
och hade många goda vänner, som
han på kvällen kunde besöka.
Men nu i dag - julafton - var
han olustig. Saken var den, att på
julafton brukade han antingen
vara hos sin gamle farbror eller
hos en dövstum vän, som var gift
och hade det bra. Han ville helst
gå till den sistnämnde, ty det var
roligast, och där fick han alltid
gåsstek. Hos farbrodern var det
nog också mycket trevligt fastän
kanske litet långsamt, och på de
sista åre:µ hade han också bara
fått svinstek. Farbrodern v.ar pensionär och måste spara. Peter
August ville därför helst till sin
dövstumme vän, och vart år gick
han i spänd förväntan på vem som
skulle komma först med ·inbjudan,
ty den som kom först, måste han
ju säga ja till. Han ville icke förnärma någon.
I år hade det gått så, att båda
inbjudningarna kommit på samma dag. Han hade alltså fritt val,
och han skrev till farbrodern att
han tyvärr icke kunde komma då
han redan sagt ja till sin vän.
Så långt var nu allt bra, men
nu på julaftonen, när han konr
hem från arbetet, låg där bud från
vännen, att hans hustru plötsligt
blivit sjuk, och att de därför ej
kunde taga emot honom.
Där stod han. Gå till farbrodern

tyckte han inte han kunde. De voro ju icke förberedda, och de voro
gamla människor. Men vad skulle
han nu göra? Sitta alldeles ensam
hela julafton var sannerligen inte
vidare trevligt.
Kl. 4 gick han till pensionatet
för att äta. Det var risgrynsgröt
och grisstek. Det smakade mycket bra, men gåsstek var likväl
bättre. De flesta av de vanliga
gästerna voro icke där, de voro
väl ute hos bekanta. Bara ett par
halvgamla damer voro där. Det
var inte heller vidare trevligt.
När han hade ätit, gick han hem
igen. Han tänkte ett ögonblick på
att gå till dövstumgudstjänsten kl.
5, men så brydde han sig inte om
det. Han brukade inte gå till kyrkan på julafton, och det var för
övrigt ganska sällan han gick dit.
Inte heller kunde han gå på besök .
hos goda vänner. Antingen voro
de inte hemma, eller också hade
de främmande. 'Och så kunde han
ju inte komma objuden.
Nå, man måste ju försöka få
det så hyggligt som möjligt och
finna sig i sitt öde. Han tände
en brasa och fick tag i ·sin pipa.
Peter August varken söp eller svir ade, men tobak rökte han som
för två.
Men vart hade tobaken tagit vägen! Den brukade alltid ligga
uå bokhyllan, men nu fanns den
inte där. Kanske den hade fallit
ner bakom kistan, som stod nedanför - den gamla kistan han fick
vid sin konfirmation för många
år sedan på dövstumskolan. Han
drog fram kistan. och mycket riktigt. där låg tobakspungen, och
br edvid den en bok, som var alldeles t äckt av damm. Som de
flesta ungkarlar var Peter August
nog ordentlig, men storstädning
hade han inte ofta. Det. v.ar visst
både år och dag sedan kistan blivit flyttad. Han tog upp boken
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Våra kyrkor.
-·-,

Visby Domkyrka.
Domkyrkan i Visby, kallad S :ta
Maria, är den enda bevarade av
de 17 kyrkor. staden hade under
sin glanstid. Den är byggd av
kalksten i tre skepp med två torn
i öster och ett i väster. - Den
äldsta delen av kyrkan tillkom troligen redan vid början av 1100-talet. Efter en förändring och utvidgning återinvigdes den 1225,
då Mariakyrkan blev kyrka för de
i Visby bosatta tyskarna. - Under de följande århundradena gjordes flera förändringar. Tornhuvarna äro från 1700-talets mitt.
Predikstolen av valnöt och ebenholtz skänktes år 1684. Den senaste restaureringen ägde rum
1899-1907.

och blåste bort dammet. Det var innan han kom till skolan, då han
Nya Testamentet, som han hade var helt liten, hörde till hans tifått vid sin konfirmation. Det var dig.aste minnen. Mor hade samlat
ett mycket fint exemplar med honom och småbarnen inne i det
guldsnitt, som hans lärare, som lilla vardagsrummet och så tagit
han varit »Uppassare» hos, sär- ned den stora boken från hyllan
skilt köpt åt honom. Det skulle och läst för dem. Han kunde ju
vara skam, om det hade blivit för- som dövstum icke höra något av
stört.
det, men när mor hade slutat att
Han stoppade pipan och tog så läsa, tog hon honom på armen och
fram Testamentet till bordet för gick bort till en stor bild, som
att se, om det blivit skadat. Å hängde på väggen, och pekade
nej, det såg inte så ut. Han slog först på ett litet barn som låg där
upp det och började utan att tän- i sin krubba och så upp till himka närmare läsa det han först fick melen. Han förstod . inte heller
syn på: »Det hände sig vid den det den gången, men han glömde
tiden att från kejsar Augustus ut- det ändå aldrig. Så gingo de in
gick ett påbud att hela världen i matrummet, där den lilla granen
skulle skattskrivas.» Så underligt! stod, och så fick de sina julklapDet var ju julevangeliet!
par. Mor var fattig, så dyrbara
Han läste kapitlet till slut. Så saker kunde det inte bli. Men de
lade han igen Testamentet och föll voro alltid utvalda med kärlek,
i tankar.
och de blevo alltid så glada över
Han kom att tänka på sin mor. dem.
hade tyckt så mycket om hen- · Ja, mor! Det var nu över 20
ne,. H,ans far hade dött året efter år sedan hon dog, men hur längdet han själv var född, och han tade han inte efter henne i afton.
lmnde inte minnas honom. Men Peter August satte upp Testamenmor ! Så god hon varit mot ho- tet på hyllan. och öppnade kistan.
nom ! Och julaftnarna därhemma Det fanns många saker i den, och · .

----------· Han

)'
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Biskop Torsten Ysander~
Till biskop över V is by stift har
utnämnts domprosten i Göteborg
Torsten Y sander.
Biskop Y sand er är född i Tölö
i Göteborgs stift, blev kyrkoherde
i Vänge-Läby i Upland år 1920,
föreståndare för Fj ellstedtska skolan i Upsala 1930, teologie doktor
och docent vid Upsala universitet
1933. Han tillträdde dornpr ostbefattningen i Göteborg i år.
Under sin Upsala-tid var biskop
Ysander sekreterare i Upsala
stiftsråd och tog med stor t intresse del i ordnandet av den kyrkliga verksamheten bland de dövstumma i ärkestiftet. Han är alltså ingen främling för dövstumarbetet och hans intresse för den
grenen av vår kyrkas arbete kommer med säkerhet att bli till gagn
för de döv.stumma på Gotland.
det var inte vidare ordentligt, så
det dröjde litet, innan han hittade det han sökte. Det var en bunt
brev. Mors brev.
Han satte sig vid bordet, löste
upp snöret och började läsa.
De första voro från den tid, då
han gick i skolan. Det stod inte
så mycket i dem, men det som
stod var gott. Här var ett julbrev:
»Vi sakna dig så mycket här hemma, men du har väl också en god
jul inne på döv.stumskolan. Vi
sänder dig ett litet paket, som jag
hoppas du blir gfad över. Nu har
du ju lärt om Jesus och vet, att
han är din frälsare. Håll alltid
fast vid honom, ty han är vår
bäste vän. Vi önska dig alla en
glad jul. Din kära mor.» Peter
August satt länge med detta brev
i handen.
Så läste han vidare. Det var det
brev han fick då han blev gesäll.
Mor var så glad över att det gick
bra för honom. »Glöm icke», skrev
hon, »att tacka Gud Fader för att
han har hjälpt dig. »

B'iskop Torsten Y sander.
Så kom det allra sista brevet.
Mor hade länge varit dålig, men
hon hade 'inte skrivit om det till
honom. Hon ville inte göra honom ängslig. Men nu hade det
plötsli"gt blivit .sämre. Hon hade
haft några svåra anfall av andnöd,
och doktorn hade varit där, men
hon förstod nog, att det inte var
något att göra. Hon hade i många
år som änka fått arbeta hårt och
nu var hon utsliten. Hon visste att
döden icke var långt borta.
»Du skall icke bli rädd eller bedrövad, käre Peter August», skrev ·
hon, »men jag vet väl, att nu är
det snart slut. Jag skall nu gå
hem till min Fader i himmelen,
och jag är icke rädd för döden.
Jesus, min Frälsare, har hela mitt
liv varit min bäste vän, och han är
också nu hos mig. Jag hade gärna
velat vara kvar hos er en liten tid
ännu och kanske fått den glädjen
att se dig gift och i ett lyckligt
hem, men jag vet ju, att vi en gång
skola mötas igen uppe- i--det -stora
fadershuset i himmelen. Och då
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Vad vet du om · kyrkan?··

9.

Konfirmationen.
Varje döpt barn har rätt att få
kristen uppfostran.
Jesus har
sagt: »lärande dem att hålla allt
vad jag har befallt eder». Att
vara .en kristen är att vara döpt
och att ha lärt att hålla Jesu befallningar. - De flesta människor
bli döpta som. små barn, innan de
förstå vad som är gott eller ont.
Innan vi ha gjort något - ont
eller gott - gör Gud oss till sina
barn.
Men . allteftersom vi växa till,
skola vi lära känna Guds · vilja.
Därför berättar far och mor om
Gud, när vi äro små. De lära oss
att bedja i Jesu namn. Och när
vi börja skolan få vi undervisning

i kristendom. Kristendom är skolans viktigaste ämne, ty det vill
göra oss till goda människor. Mot
slutet av skoltiden skola vi gå och
läsa för prästen för att förberedas till konfirmationen.
Konfirmationen är en högtidlig
gudstjänst, då dopets förbund bekräftas (av latin: confirmare =
bekräfta). Gud bekräftar sitt löfte till oss i dopet, att vi få vara
hans barn och vi skola också bekräfta, att vi vilja försöka att med
Guds hjälp leva vårt liv i tro på
Gud och kärlek till honom. Då vi
vuxit upp och fått kunskap om
Gud, skola vi själva välja att leva
med Gud.
(Läs om konfirmationen i psalmboken.)

Kyrkobladet följde den döde i
graven.
Under årens lopp har det kommit många tacksägelser för Kyrkobladet och glädjande bevis på
det värde det i all sin anspråks-

löshet haft. Det mest gripande
kom dock nyligen i samband med
meddelande om ett dödsfall : »Kyrkobladet lades i hans kista. Nu
vilja barnen hava ett ex. av detsamma vardera».

skola vi aldrig skiljas. Gud välsigne eder alla, och mest dig, ty
du var mitt käraste barn. Herren
vare med dig! Amen !»
Peter August lade ned brevet.
Pipan nade · slocknat, men han
tänkte inte på det.
Möta mor i himmelen ! Ja, det
skulle vara härligt. Men - ja så
from som mor, det var han ju
icke. Han hade nog glömt Gud
för mycket, men - han trodde på
Jesus. Ja, det gj o:r:de han. J esu.s
ville nog för hans mörs skull, öppna himmelen för honom. - Möta
mor i himmelen !
Den gamla klockan på väggen,
mors klocka, slog plötsligt, och lo-

det, som hade gått ända ned, gj orde en duns mot golvet. Klockan
hade sannerligen blivit elva, och
det var på tid att gå till sängs.
Han band omsorgsfullt ihop
brevbunten igen och gömde den i
kistan. Långsamt tog han av sig
kläderna, och innan han gick till
säng.s, böjde han knä vid den,
knäppte sina händer och sade:
»Gud Fader, jag tackar dig för i
afton. · Jag tror det var den vackr aste julafton jag någonsin haft.
Förlåt mina synder för Jesu skull,
och hjälp mig att en gång få möta
mor i himmelen !»

C.

Å.

J oh s J ör gensen.
Dövstump räst i K öpenhamn.

En God Jul eff Golf Ngff År
tillönskas alla Kyrkobladets läsare av
Areskog.
H. Bergfelt.
S. G. Svenfor s.
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· Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av p a st or E. Stueland, Bergen.

Julafton. Luk. 2: 15-20. Barnet i krubban.
Juldagen . Luk. 2: 1-14. S e, jag bådar
eder en stor glädje.
Annandag Jul. Matt. 2,3 : 84-39. Välsignad vare Han, som kommer i
H errens namn.
Sönd. . Jul. 2'7 december.
Vi äro Guds barn. Luk. 1: 68-75.
M. Luk:. 2: 25-32. Jesus i templet.
T.
a l. 3 : 26-29. Alla ären I Guds
barn genom tron, i Jesus Kristus .
0.
uk:. 2: 21. Barnet fick namnet

.J

u .

Nyt rf:mfton. Hebr. 13: 8. Jesus Kristus
iLr d n amme i går och i dag och i
all vi ·het.
Nyfu·sda · n. Luk. 13: 6-9. Har Gud
:w t t n<ioon frukt ai' dig?
L. .J oh. 1 : 10~ 15. Alla som tager emot
.I ri. 't u , bli Guds barn.
önd. ' . Nyårs. 3 januari.
J>1/, J f? .'>U nam,n skola hedningarna
h o}J1JrtS. Matt. 12: 15-21.
M. Ma t t . 2:1-12. Från fjärran land
I mm d för att tillbedja Jesus.
T. Mn.tt . J 2 : 14-15.. Många följde JeHus.

Tr tlond dag Jul. Fil. 2,: 9-11. Alla
Hlc la b känna att J esus K ristus är
H rr.
T. Ap ·. 10: 34-35. Gud tager emot
al la om älskar Honom.
F. Matt. 4 :13-17. Gören bättring, ty
himmelriket är nära!
L. Matt. 28: 18-20'. Gören .alla folk
till mina lärjungar!
1

M.
T.

0.
T.
F:

önd. e. T rett.-dagen. 10 januari.
Tänk på Gud i din ungdom! Mark.
10: 13-16.
Joh. 7: 14-18. Jesu lära är från
Gud.
Luk. 2: 4G-52 . Jesus ville vara i
Guds hu s.
2 Tim. 2: 8-13. Tänk på Jesus
Kristus !
1 Tim. 6: 12-16. Kämpa trons goda
kamp!
Rom. 1: 13-17. Jag blyges icke för
evangelium.

VIGDA.
Erik Edvin Eriksson, Lindesberg, och
- -Hulda Frideborg Borg Järnboås, den
31 oktooer.
H erren Gud, som har stif fat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse Wl
deras viktiga förening:

L.

1 Kor. 16: 13-14.
män, varen starka!

Varen såsom

2 Sönd. e. Trett.-dageil. 17 januari.
J esus i hemme t. Luk. 19: 1-1-0.
M. Joh. 2: 1~11. Jesus på besök
Kana.
T. J oh. 4: 5-26·. Jag är Messias.
0. Rom. 12: 9~10. Avsky det onda,
håll fast vid det goda!
T. Rom. 12: 11-12,. Tjäna Herren!
F. Ef. 2: 8-10. Vi äro skapade att
göra goda gärningar.
L. 1 Petr. 1: 14-21. V aren såsom lydiga barn!
Septuagesima. 2:4 januari.
Tjäna Gud! Matt. 2'5: 14-30.
M. Matt. 19: 27-30. Den ,s om följer
Jesus, får sin lön.
T. Matt. 20: 1-16. Arbeta i Herrens
vingård!
0. 1 Kor. 3: 9-11. Vi äro Guds medarbetare.
T. Fil. 3·: 1'2-14 . .Jag jagar mot målet.
F. Matt. 1'0: 22. Den som är s tåndaktig intill änden, skall bliva frälst!
L. 1 Kor. 9: 24-27. Löp så, att ni
kunna vinna priset!
1

S exagesima. 31 januari.
Lyssna till Guds ord! Matt. 9: 3610: 7.
M. J oh. 12: 3'5-43. En kort tid är ljuset ibland eder.
T. Luk. 8: 4-8. Har du tagit emot ·
Ordet från Gud?
0. Luk. 8: 9-15. Bevara ordet i ett
rättsiningt och gott hjärta!
T. Luk. 11: 2'7-28. Saliga äro de, ·Som
höra Guds ord och gömma det.
F. Jak. 1 : 2,2 ;-215,_ V ar ordets görare,
och icke blott dess hörare !
L. 2 Kor. 12: 6-10. Guds nåd är mig
nog.
0

Förkortningar.
Gal.: Galaterbrevet.
Hebr.:
Hebreerbrevet.
Fil. : Filipperbrevet.
2 Tim. :
Andra brevet till Timoteus.
1 Petr.: Petrus'
första brev. Jak.: Jakobs brev.

AVLIDNA.
Erik Ivar Larsson, Söderala, Hälsingland, den 27 aug., 22 år.
Ingeborg Viktoria Johansson, Söderköping, den 12, okt., 3,2, år.
Anders Eriksson, Tierp, den 214 okt.,
80 .år.
Karl Axel Nyström, Linköping, den 24
okt., 72 år.

J esus sade: »Jag är världens ljus; den
som följer mig, han skall förvisso icke
vandra i mörkret, utan han skall hava
livets ljus.» ( J oh. 8: 12.)
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
DECEMBER.
Juld. , Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
2:. d. J. · StOckholm, Engelbrektskyrkan
kl. 2. .
M. 2,8. Södertälje, Förs.-hemmet. kl.
3,30.
·T. 29. Tumba, Prästgården kl. 2.
JANUARI 19'37.
Nyårsd. Stockholm,
ös,t ermalmskyrkan
kl. 2.
S. 3. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 4,30.
M. 4. Gnesta, Folkskolan kl. 11.
Tr.-d. Stockholm, Maria Kyrka kl. 2.
0. w. Stockholm, Dövstumfören. kl. 8.
L. 2 3. Visby, Förs.-huset kl. 7.
s. 24. Visby, Domky.r kan kl. 2.
L. 30. Sala, Kyrkan : kL 10,30.
s. 31. Västerås, Domkyrkan kl. 3
. S. G. S v e n f o r s.
Vesslevägen 7, ·Ålsten. Tel. 25 43 31.
1

1•

Stockholm, Upplandsg. 7, den 20 jan.
kl. 8. Ljusbildsandakt: »Finns det ett
liv efter döden?»
Konfirmanderna å Manilla 1927-1935
samlas Sveav. 316, den 18 jan. kl. 7,30.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 12 jan.,
julfest med betraktelse av pastor Arvidsson. Julberättelse av fröken Märta Josefsson.
Södertälje~ Kyrkl. Ungdomskretsen inbjuder till julfest den 28 dec. kl. 3,30 i
Förs.-hemmet, Torekällgat. 2,6. Pastor
Ruhnbom berättar med ljusbilder om
»Från slavstigar till bilvägar».
Visby. Efter gudstjänsten d en 24 jan.
inbjuder Kyrkl. Ungdomskret.sen till
·s amkväm.
Dövstumlärare österlund hå)ler följande gudstjäns~er: ·
1.93 7• .
F. 1. Unköping, Domkyrkan kl. 2.
S. 3. Mjö.lby,. KY,rkan kl. 2.
0. 6. Motala, Kyrkan kl. 2,,30.
S. 10. Finspong, Slottskapellet kl. 12i30.
1

F j ä r d e D i s t r i k t e t.
DECEMBER.. .
Juld. · Göteborg, Johanneskyrkan kl. 9.
S. 2:7. Kungälv, Kyrkan kl. 1.

JANUARI 1937.
F. 1:. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
S. 3. Borås, Caroli kyrka kl. 2.
. Tr.-d. Alingsås, Kyrkan kl. . 3.
S. lO. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11,30.
S. W. Falköping, Kyrkan K.1. 3'.
. S. · 17. Uddevalla, Förs.-hem. kl. 10,45.
S. 17. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45.
S. 24. Kungsbacka, Förs.-hem. kl. 11.
S. 24. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
23 13

S. 31.
S. 31.

Skara, Förs.-hemmet kl. 11,Ho.
Skövde, Kyrkan kl. 2,30.
·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.
DECEMBER.
Juld.
Örebro, N. Förs.-hemmet kl. J 1.
2. d. J. Kopparberg, Kyrkan kl. 1.
JANUARI 1937.
S. 17. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1.
T. 21. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 7.
Församlingsafton med föredrag.
Film. Samkväm.
S. 24. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 24. Kil, Järnvägshotellet kl. 1,30.
S. 31. _· Kuml,a, Kyrkan kl. 12,30.
1

D a 1 arn a.
DECEMBER.
S. 27. Borlänge-Domnarvet, Församl.hemmet kl. 1.
S. 27. Hedemora, Förs.-hemmet kl. 4.
Därefter samkväm med föredrag
och ljusbilder.
Carl-Åke Ar e skog,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78.
Ä r k e s t i f t e t.
JANUARI 1937.
L. 2. Hatuna, Prästgården kl. 11.
L. 16. Hudiksvall, Kyrkan kl. 11,30.
L. 16. Söderhamn, Kyrkan kl. 4,3().
S. 17. Gävle, Döv.stumskolan kl. 11.

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
Stockholm, Upplandsg. 7, den 17 jan.
kl. 7,30. Fru Ester Toft: »Kastväsendet
i Indien».
Eskilstuna, Förs.-hemmet, den 17 jan.
kl. 3,30. Fröken Fondelius: »Ungern och
dess folk». Ljusbilder.
Visby, den 24 jan: efter guds~jänsten.
Pastor Svenfors: »Ett brev på posten
- till svenska postverfets 3001-årsjubileum». Ljusbilder.
Västerås, den 31 jan. efter gudstjänsten. Dövstumlärare Schyberg: »Från
skomakareverkstaden till skofabriken».
Ljusbilder.
Sjätte . Distrikte~

Hudiksvall, Annandag Jul kl. 7 i
Goodtemplarhuset. Herr Matthes: »Om
havet».
Den 16 jan. efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Ett brev på posten - till
svenska postverkets 300--årsjubileum» .
Ljusbilder.
Söderhamn, den 16 jan. efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Zigenarfolkets underbara ödem>. Ljusbilder. ·
Nästa nummer av Kyrkobladet utlco'flimer 1 febr.
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