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är mina f öfters
Psalt. 119: 105.

Den engelske ·. konstnären Holman Hunt ' (1827:.__1910) har må1at
en mycket berömd tavla över ordet i Uppenbarelseboken 3 : 20 :
»Se, jag 1står vid dörren och klappar ... » Man ser Kristus som konungen i konungslig skrud stå
framför en dörr, som tydligen icke
på länge öppnats. Så övervuxen
är tröskeln av allehanda ogräs.
Det är människosjälens dörr. Något lås synes icke. Det finns på
insidan. Dörren kan blott öppnas
inifrån. Och den är hårt låst. Beslag och spikar äro rostiga. Tröskeln är övervuxen av törnen och
nässlor. Kristus bär vit dräkt,
juvelprydd mantel med bröstspänne - den prästerliga klädnaden
- samt krona av guld, vari kronan av törne invävts, icke dött
törne utan nu bärande friska löv
till folkens halsa. Och de stora
rubinerna, som smycka kronan, se
ut som stelnade blodsdroppar efter
det slingrande törneL Han måste
ju »strid~, lida dodens _smärta, att
vårt hjärta frid må vinna och en
öppnad himmel finna».
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· När Kristus · nu träder in i ett
·människohjäi'ta, ·för han med sig
ett tvåfaldigt 'ljus ,:· samvetets ljus,
som belyser syndeft}· och fridens
ljus, frälsningens hopp. Den lykta
Kristus bär i · handen är samvetsljuset. Dess · sken är rött och
skarpt. Det faller blott på den
. stängda 4qTren oeh på det ogräs,
som omger:;den.
Det ljus . därem.ot, som sprides
från hans huvud, är frälsningens
hopp. _Det utgår från törnekronan,·
och, ehuru det är sorgset, dämpat
ooh milt, är det mäktigt nog att
genomtränga lövverket. Så genomtränger frälsningens ljus allt det
träffar med sina livgivande strålar.
Det är nattstämning över tavlan. Den är också målad ute i det
fria under månljusa höstkvällar.
Tavlan kallas: »Världens ljus».
»Veni skymtar väl i skuggan
Den dörr med rostigt gångjärn,
Bak vilken själen döljes,
Sjuk äv sin synd och tärd av sin
",,-v' · längtan?»
Det finnes en, som gör det. Se,
rlin kön ung kommer till dig! Han
klappar på: ditt hjärtas dörr!

Saltet och bakterierna.
Du vet hur det är att öppna en
ansjovisburk. En frisk och härlig
doft slår emot ert. Allra överst
ligger ett lagerbärsblåd; Det har
en härlig smak; peppar, ansjovis,
kanske också socker, men allra
mest smakar det s.alt.
Och nu skall du veta, att $altet
är den viktigaste tillsatsen i an-
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sj ovisburken. Om man på konserv~
fabriken skulle ha glömt att lägga
salt i just den ansjovis burken, som
du öppnar, då vore det mycket obe·hagligt. Vilken hemsk lukt! Och
du skulle ha -hållit dig för näsan
och längtat ut i friska luften. Så
outhärdlig kväljande skulle det ha
luktat. - Men att det nu bara luk-

i ~tade

rent och ,,.friskt och gott -:-det berodde, på saltet.
,
Nu skola v·i våga göra en lik·nelse, som må~ga kanske tycka,
att den är ·egendomlig. Vi likna
-vårt samhälle vid en ansjovisburk.
Det finns verkligen vissa likheter.
De små fiskarnå ligga där så skyddade . i den igenlödda burken. Så
försöka vi också skydda samhället,
så 1a tt vi få leva i lugn och ro. Men ack, allt blir odugligt, värdekst, fördärvat, om där inte finns
salt! Det vill~· säga, att det måste
finnas goda, starka krafter som
skydda och bevara. Och det beror
på ·oss själva, om samhället för"7
därvas av onda förstörande krafter, eller om livet där blir bevarat
friskt och rent.
Men ·nu vet du, att det finns
några små varelser, som smyga
sig in överallt. De komma in i
människornas lungor, i öppna sår,
ja, överallt. De flesta av dem göra
stor skada. De kallas bakterier.
Till de värsta höra förruttnelsebakterierna. Där de komma in,
där försvinner all trevnad. Äpplet och bananen i skålen ruttna.
Köttet och fisken likaså. När det
sprider sig en riktigt obehaglig
stank, så att människorna hålla
sig för näsan och springa undan,
då har förruttnelsebakterien gjort
sitt verk. De voro med i tkonservfabriken, när fiskarna plockades
ned i burken. Några av dem lyckades smyga sig in, innan den löddes igen. Men de blevo inte gamla
där. Ty där fanns också några
saltkorn. Och de togo död på varenda en. Om ett par dar fanns
icke en bakterie kvar i ansjovisbur ken. Och därför slog den härliga doften emot dig, när du öppnade den.
Vi alla människor skola försöka
vara .som saltkorn, som döda. bakterierna. Men då få vi för det
första inte vara övermodiga. Bakterierna äro nog små, men de äro

så ohyggligt många. Vi behöva
ha klara ögo·n och vara vakna, om
vi skola- 'lyckas. Men vi .skola på
samtjla gång vara frimodiga.
Han:·, som befallt oss att vara
j or.d ens salt, Han är med oss. Han
blev själv såsom ett salt för hela
människovärlden. Det friska o~h
rena och goda i människohj ärtåt,
det är Hans--verk. Han kan giv·a
os.s-.frimodighet. Han kan göra oss
till riktigt äkta saltkorn.
Och nu börja vi genast. Och vi .
börja. där hemma.~ Och nu sitta
vi vid middagsbordet. Då s~ger
mor: »Jo, jag mötte fru Andersson på gatan. Hon hade en ny
kappa ·p å sig.» Och så säger far':
»En ny kappa - jo, jag -ta.ekar
jag. Det har du inte kunna~ få.
på många år. Om jag kunde för~
stå, varifrån Anderssons får alla
pengar?» Och så säger storebror :
»Ja, se Andersson, en sådan som
han ... » Stopp nu! Nu är skadedjuret framme!'. Förstår du inte,
att en bakterie är i farten? Och
den hör till släktet förruttnelsebakterierna. Och denna sort är
mycket farlig. Den heter skvallerbakterien. Den skiljer människor från varandra. Den gör goda
vänner till dödsfiender. Den gör
.så att makar och trolovade måste
skiljas åt. Den har därute i samhället spritt ut liksom en giftgas
av misstroende. Arbetaren misstror sin arbetsgivare, husbonden
sin tjänare. Ja, den har också stor
skuld till de stora krigen. Ty liksom skvallerbakterierna kan få
människorna i en stad eller by att
tala illa om varandra, så kan dei1
ock få folket i ett land att tala
illa om och misstro folket i ett
annat land. Och så blir det krig.
Tag dig i akt! Bed Gud att han
hjälper dig va-ra såsom ett salt
emot förruttnelsebakterierna.
Fritt efter A. G . J oelsson i boken: " Din klara
s ol . . . " Svens ka Ky1·kans Diakoni s tyrel s e s bokför!.

Invid <len plats, där Furs kyrka
i E skilstuna reser sin spira mot
höjden, finns uppsatt en ]iten
rninnestavla över S :t Eskill, Söderrnanlands apostel. Där i närheten
skaH .e nligt legenden aposteln vara
begraven.
Legenden, berättar, att Eskil
hade ·v1mnit stor framgång vid
förkmmandet av Vite Krists lära
(kristendomen) under sina strövtåg i Södermanland. Han hade
fått en vän i en storman, som
ägde stora jordområden just på
den plats, där Eskilstuna stad sedan byggdes. Där bodde Eskil och
hade fått många anhängare. Därifrån företog han sedan rnissionsresor i bygderna omkring. Men
folket var ett hårdnackat och styvt
släkte, som inte utan vidare ville
överge -s ina gam1a gudar,
En dag korn budkavlen till stormannen och kallade till ting vid
Tors hällar någon mil därifrån.
När dagen för tingsfärden var inne, hade Eski1 rustat sig. Han
skulle just rida i väg, då hans värd
kom och rädde honom att icke fara
till Tors häUar. E.s kil sade, att han
måste i väg, när ett så stort ting
skulle hållas. Stormannen tillsade
honom i Vite Krists namn att stanna, ty onda rykten hade hörts norrifrån om raseri och ovilja mot den
nya läran. Men ingen av de båda

männen vilde höj.a sig för den andres ord.
'Ti11 :sist talad-e stormannen o:ch
sade: »Intet synes förmå dig att
stanna hos mig, där du är trygg.
Så må du då färdas till tinget vid
hällarna, men tag dig i akt fä.r
männens raseri. Håll din tunga,,
nämn intet om Vite Krist. Må du
fara väl och vända hälhrägda tillbaka~»

Eskil stod rak :som en skogens
fura, h.an bet sina låp_p ar hårt
samman, såg s-ig allvarligt omkring. Därpå talade han och sade :
»Vän och bekännare av Vite Krist,
jag säger dig tack för din hjälp.
Kanske .se vi varandra åter, kanske icke. Nu rider jag till tinget
för att säga männen det j,ag vet
om Vite Krist !»
N:är h~m .sagt detta, svingade han
sig vigt upp på sin häst och bjöd
avsked med en handrörelse. Han
red i riktning mot skogen i norr.
Stormannen stod ännu ·e n stund
kvar ocfi såg norrut, skyggande
med handen över ögonen. Långsamt och med dröjande steg giCk
han tillbaka till sin gård.
Vid Tors hällar blåstes i lurar
och klingades med sköldar, hela
fylkingar med väpnade män hade
samlats.
Men det blev helt tyst, när en
egendomlig man skred fram mot

Våra kyrkor..
Kiosters Kyrka i Eskilstuna.
Eskilstuna Klosters Kyrka är ett
bland de ståtligaste verken av nut ida svensk kyrkobyggnadskonst.
G rundstenen lades på hösten 1925
och Kristi Himmelsfärdsdag ar 1929
invigdes kyrkan.
Eskilstuna har kunnat uppföra.
detta stora och vackra tempel till
tor del tack vare donationer. Redan år 1867 skäriktes den första
summan till en ny kyrka i staden, då
den gamla kyrkan,, Fors kyrka, var
alltför liten för den växande staden.
- Kyrkans altare pry.des av en år
1600 målad tavla över Jesu födelse
av Martin de Vos. {Se :kyrko.bladet
n :r lQ år 19.3 4.)
tdomaresto1en. Han syntes vara en
yngling ånnu, hade eR lång, kraftig gestalt 'Och rörde sig .snabbt.
Ingen :av männen känd.e främ1ingen. A1las blickar följ de honom,
toch några lösgjor de sina bågpilar
:som til1 'Strid.
Främling-en på tin get var Esldl,
:aposteln nch förkunnaren av ,de:n
:kristna läran. Nu -stotl ihan fram=för domarestenen. Han höjde :sin
· band oeh börj.ade tala. Han talade
-väl och noga övertänkt om -endrä'k"ttens tid, som .skulle komma till j.orfdens människor, om. de ,b1ott vill.e
~böja .sig under .de gudumliga la~garna -0ch <lriva ut :ondskan -0eh
~bitterlreten ur sina hjärtan.
De beväpnade m a nnen runt mn":kring började 'b1i otålig,a inför sådana ord. Vad menade .den _främ:mande mannen med sitt gåtfulla
fal? Och männen böa'jade väsnas
::med skö1dar,na.
Men främling.e n .stoa -lugn. Ran
började tala om att varken Odin
•celler Tor längre hadB nagon .mald
:på jord.e n. Da ·bröt stormen 1ös
~å allvar. -Sköld~rna slogs .s amman, ~ech _nagra pilar flög ,genom

'.luften över mangdens huvuden.
rakt fram mot den ensamme lfr.ämiingen. Pilarna föllo ned vid hans
fötter. Lagri:rnnnen reste sig, lyfte
sin arm i höjden och bjöd tystnad, tills främlingen n·ade framfört sitt tal.
Det blev så förunderligt tyst och
stilla. Lagmannens vilja ·var stark
·o eh hans Iey'.iid-ighet sto-r bland .folket.
Den ~nsanmrn mannen fortsatte
:att tala.. -Hans ansikte var blekt
och hans 'ögon hrunno mea en -Sällsam -g:1ans, när han talade -om allt
det nya, .s om kommit i världen -med
Vite Krists nudsk~p lil1 männi ..
skorna. _Allt .djärva:r:e b1e:v hans
täl. De ganila guaarna voro .död~
ae 'kunde intet hj'älpa. Men ·1 .stäl..
.tet hade kommit -en ny tro..
'Men främlingen ;på tingsplatsen
via -T-0rs hällar fic"k aldrig ta1a tifl
slut. Männen dkade -å nyo i raseri -över sådant hädiskt tal. Hit
hade de kommit, mången långväga
ifrån för att .:Skipa lag och rätt
samt - icke att förglömma - att
pa fädrens vls offra till Odins och
Tors ära. .Och s_å kom .denne u::n~
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V ad vet du · om kyrkan 1'
Brudvigsel:
· Nästa tillfälle, då kyrkan bereder högtid för sina medlemmar,
är vid ingående av äktenskap. Detta har från gamla tider hos vårt
folk ansetts såsom en kyrklig angelägenhet. Äktenskapet ingicks
under långa tider endast genom
kyrklig vigsel. (Numera kan även
s. k. borgerligt äktenskap ingås.)
Men de allra flesta vilja dock stifta sitt äktenskap inför Gud och
med hans hjälp. Och det är alldeles rätt. Ty att bilda hem är
bland det viktigaste i livet. ·
Det är något stort och allvarligt
att knytas samman med en annan
människa för hela livet. Det kan
bli livets största lycka eller dess
största olycka. Kärleken mellan
man och kvinna är en av de djupaste och .starkaste känslor en
människa har. De flesta människor ha därför ett starkt behov att
få Guds välsignelse över sin kärlek och sitt äktenskap och sitt
hem. Det är ju också mycket mer
av fest och högtid över en kyrklig
derlige främling och förkunnade
en alldeles ny lära, om en ny gud,
som han nämnde Vite Krist.
Larmet blev häftigt. Pilarna susade. Främlingen blev sårad och
föll. Förgäves sökte lagmannen
lugna den uppretade mängden.
Främlingen hade fallit genombor rad .av en pil, som hade träffat
i ena axeln. Han reste sig snart
igen, drog ut pilen ur sår et, och
började på nytt tala. Då rusade
männen emot honom och grep honom.
Men helt plötsligt var han fri.
Han började springa tätt förföljd
av männen. Men han var matt oe'h
föll gång på gång. Han kom dock
upp på benen igen och spr ang,
jagad som ett vilt djur~ Jakten
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vigsel än över ett borgerligt äktenskap. Men även detta senare
kan sedan få kyrklig ·välsignelse.
Ett lyckligt hem är livets största rikedom. Det byg:ges upp i inbördes kärlek och i gemensam tro
på Guds nådiga hjälp.
(Läs om brudvigseln i psalmboken.)

Jordfästning,
Sista gången kyrkan vill bereda
högtid är vid livets slut: jordfästning eller begravnl.ng. Människans
avsked från denna väriden skall
helgas med Guds ord och bön. Stoftet viges till vila, under det att ordet om det kristna hoppet läses,
och kyrkans klockor ringa.
De döde ·k an antingen begravas
eller brännas (kremation). Vid
bådadera skall det vara en kyrklig
högtidlighet. Den äger rum i kyrka, i gravkapell eller på kyrkogården. Kyrkogården skall vara invigd till begravningsplats.
En jordfästning är en stämningsfull och vacker högtid. Den
gick vidare, genom täta skogssnå r ,
över berg .o ch kullar. Varje gång
han föll, sändes en skur av pilar
mot honom. Men han reste sig
och fortsatte .sin flykt.
Först när han uppnått stormannens gård, föll han samman och
blev liggande. En sista skur av
pilar täckte hans kropp. Främlingen var död.
Så lyder legenden om S :t Eskil,
Södermanlands apostel och en av
männen i martyrernas rad. Men
på gården, där han dog martyrdöden, växa nu de ljuvligaste pilar,
och alldeles i närheten reser sig
Fors· gamla kyrka som en påminnelse om ljusets och kristendomens
seger över hedendom oc;h mörker.

Plan för ·daglig bibelläsning;
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

2 sönd. i Fastan. 21 februari. Allt är
möjligt för den som tror. Mark.
9: 17-29.

M. Luk. 7: 3i6~50. Dina synder för- ·
låtas dig.
T. Matt. 15: 21-2.8. Din tto är stor. :
Ske dig, såsom du vill!
0. 1 Te·ss. 4: 1-7. Gud har kallat oss
att leva i helgelse.
T. 1 Joh. 2: 12-17. Den som gör Guds
vilja, får evigt liv.
F. Kol. 3: 12.-:..15. Förlåten varandra! ·
L. 1 J oh. 1: 6-10. Om vi bekänna
våra synder, är Gud trofast och'
rättfärdig.
1 ,Böndagen. 28 februari. Sanning en
skall göra eder fria. J oh. 8: 31-44.
M. Luk. 4: 31-37. Jesus talade med
makt och myndighet.
T. FiL. 2: 9-11. Alla knän skola böja
sig.
0. Joh. 3: 31-36. Gud har givit allt
i Kristi hand.
T. J oh. 5: 24-29. Kristus har makt
att hålla dom~
F. Joh. 1'6: 28-33. Kristus har övervunnit världen.
L. Joh. lo.: 11-18. Kristus har makt
över liv och död.
Förkortningar: se förra numret av
Kyrkobladet.
Biblar kunna erhållas genom dövstumprästerna.

döde skall hedras, och man skall
visa deltag.ande för de sörj ande.
Släkt, vänner, arbetskamrater böra vara med. Alla skola bära svarta, eller åtminstone mörka kläder.
Man sänder blommor eller giver i
stället pengar till något gott ändamål.
Vid båren talar prästen över ett
Guds ord och läser: ritualet (ordning för jordfästning) och bibelspråk. Före och efter sjunges en

psalm. Allt skall v·ara präglat av
heligt alivar och påminna om Gud
och evigheten, om livets ansvar
och om vårt kristna hopp.
Graven skall vårdas väl med
blommor och grönt. Kyrkogården"
skall hållas i helgd. I Tyskland
kallar man den » Friedhof », fredsgården ; ett vackert namn :som
motsvarar dess ändamål. Det skall
vila något .av Kristi frid också
över de dödas vi,l oplats.

VIGDA,
Emil Lundberg och Elin .J ohansson,
Stockholm, den 7 jan. 1937.
H erren Gud, som har stiftat iiktenskapet, give dem lycka och välsignelse till
deras viktiga förening.

Johan Leonard Lange, Linköping, de:n
11 jan. 19:37, B4 är.
Hur djupt an morkret här må vara,,
Det gryr en marym dock till sist,
Då Du Dig själv skall uppenba:ia.,
Du livets ljug, o Jesu Krisi.
Du leder genom naltlig värld,
TiU evi.fJ da.g v.ar 1eunads färd.

Fastlags.s öndag. 7 februari. · Du är döpt
i Jesu namn. . J oh. 1: 29'-34.
M. Matt. 3: 13-i7. Jesu dop.
T. Mark. 16: 15-16. Den som tror och
bliver <löpt, han skall bliva frälst.
0. Apg. 2: 3·6 -3·9. Gören bättring och
låten döpa eder!
T. Gal. 3: 24-27. Alla ären I Guds
barn genom tron på. Kristus.
F. Rom. 6: 1-4. Vi skola vandra i ett
nytt leverne.
L. Luk. 18: 31-43. Din tro har frälst
dig . .
1 sönd. i Fastan. 14 februari. Glädjens
över, att edra namn äro skrivna i
himmelen. Luk. 10: 17-20.
M. Matt. 16: 21-23. Jesus talar om,
att han skall lida mycket.
T. Matt. 4: 1-11. Jesus frestas.
0. Hebr. 2: 14-18.
Kristus hjälper
den som frestas.
T. Jak. 1: 12-15. Salig är den, som
står emot frestelsen.
F. 1 Kor. 10: 13-14. Gud är trofast.
L. Upp. 3: 10-11. Kristus vill hjälpa
dig i frestelsen.

AVLIDNA.
Albin Pettersson, Saxåhyttan, Filipstad"'
den 17 -IlOV. 1936, 68 år.
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8
F e m t e U :i s- t r i k t e t.

Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.

FEBRUARI.
L.
S.
L.
S.
S.

FEBRUARI.
Örebro, Dövstum-skolan kl. !l,:1<~Barngudstj än st.
S.. 7. Öre'Mo, N. Förs.-hemmet Id. 1.L
L. 13. Karlstad, Domkyrkan kl. 8Nattvard.
s. 14. Torsby, Kyrkan kl. 1. NattvardL. 20. Säff(e, Förs.-Itemmet kl. 5.
s. 21. Kil, Järnvägshotellet kl. 2.
s. 28. Nora, Kyrkan kl. 1. N a:ttvard..
Därefter samkväm i Kommini stergården.
S..

16. Lidingö, Kyrkan kl. '5.
7. Stockholm , Storkyrkan kl. 2.
13. Enköping, Kyrkan kl. 2,30.
14. Köping, Församl.-salen kl. 11.
14. Eskilstuna, Klosters kyrka kl.

2,30 ..
T. 16. Stockholm, Jakobs kyrksal kl. 8.
L. 20. Mjölby, Kyrkan kl. 4.
L. 20. Norrköping, Marielunds kyrksal
kl. 7,30.
S. 21. Linköping, Domkyrkan ' kl. 1.
(Föreläsn. kl. 11,oo. )
L. 27. Finspong, Slottskapellet kl. 4.
S. 28. Nyköping, S :t Anne Hus kl. 11.
1
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Ca r l-Ä k e Ar e skog,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78·~

S... G. S v en fors.
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.
Stockholm. Församlingsafton anordnas i S:t Jakobs kyrksal, Jakobsg. 2,
tisd. den 16 febr. kl. 8 em. Föredrag
och visning av Svenska Kyrkans Mi,ssionsstyrelses film från Indien om Kallernas folk och liv. Avslutning av kyrkoherde And~. Samkväm.
Syföreningen samlas Sveav. 36 den
1i febr. och 4 mars kl. 7. Alla intresserade äro välkomna.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, tisd. den 9
f eb+. Fru Lyth: ~Carl Larsson, hemmets målare», med bilder. Avslutning
a.v fröken Netzel.
· Enköping. Kyrkoherde Thunqvist inbjuder till samkväm efter gudstjänsten
9-en 13" f.ebr.
Norrköping, Marielunds kyrksal, den
20 febr. kl. 7,30. Dövstumkretsens offentliga möte med visning av filmen
~Talande nänderl" om dövstum'blindas. undervisning och vård. Inledningsanförande av pastor Svenfors:
Dövs.tumkretsens arbetsmöten den 11
p-ch 18 febr.
· Lfnk<Ypinrr. E'.ft-er gudstjansten. den 21
fäbr. inbjudes.. till samkväm i Domprost~ården.

Fja-rd-e

Di-st~i-ktet.

FEBRUARI.
~. 7. Väners'6org, Dovst.-skofa.n Kr. 1L
s·. 7. Göteoorg., J ohanneskyrkan kL 4.

L. 18: Ulricefiamrt, Kyrbm K:L 11,45.
S. 14·, Borås, Sockenstugan kl. 10,30'.
S. 14;, Göte'lxYf!fJi; Jolianneskyrkan kl. 4-.
S~ 2f . Vane'Fs borg, Kyrkan kl. 2,45.
L. 27. Fålken5erg, K)rrkan Id. 4·,
s. 2K Halmstad~ Dövstumför. kt 1L
i p 2-S:. Var5erg:, For·s .-salen kL 3,r~

g

i

ra: in u

~ungälv.

B" er ff te tt,
T"ef. 14.
~98.

Föreläsningarr
F ö r s t a D i s t r i k t e t.

.Stockholm, Upplandsg. 7, den 21 febr~
kl. 7 :00. Pastor Svenfors: »Ett brev pre
posten - till svenska postverkets 3 0.0~
årsjubileum». Ljusbilder.
Linköping, Förssaml.-hemmet den 21
febr. kl. 11,30. Pastor Svenfors: ~·Stjär~
nevärldens :under:i> . Ljusbilder.
Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, den
27 febr. kl. S.. Samma föreläsning.
'Nyköping, den 28 febr. efter· gtldstjänsten. Frolrnn Fondeliu:s: »Ungern
och dess folb. Ljusbilde:r.
Köping, den 14 febr. efter gudstjans-·
ten. Dövstumlärare Sehyberg: »Om
järnvägarnas. utveckling»·. Ljusbilder.
E skifatuna, den 14 febr. efter gudstjänsten.
Dövstumlära:re
Schyberg:;
»-Från skomakareverkstaden tifl skofabriken~. Ljusbilder..
F e m t e D i ~ t r i k t e t.
A rvi?ca, Förs.--h.emmet, den 21 febr:.

kl. 10,30'.
Dövstumlärare Schyberg::
»Från skomakareverkstaden till skofabriken». Ljusbilder.
Kil; Järnväg.shoteIIet den 21 febr. ef-·
ter gudstjansten. kl. 2:. Samm~ föreläs-·
ning:
Öre6ro, D'rottningg. 32, den 2'7 feb r:.
kl. 7,30; Dövstumla-rare Schyb'erg: »Nya.
S:verige,.. en. svensk koloni i Amerika>»..

S fä t te D"i ~rt d Idet.
Ljusdal; den 14 feor. kf. 2. Fru Rcnner: »Våra matnyttiga; växter och and=-ra~.

A/ B Gust:a:( Li.nds.:tröms - ~oktr,,. Stlrlm l9:J~

