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Du går, Guds: Lamm, du milda,
Oskyldiga och rena,
Att oss från Gudi skilda,
Med Gud igen förena.
Ditt hjärta bär vår sveda
Att våra hjärtan freda.
Pris vare dig, o Jesu!
($1,_ Ps. Stl: 1 .
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Se, Guds lamm!
Dag en däreft er såg Johannes brukade sitta och se ut över sjön.
Döparen ·J esus nalkas. Då sade Där stod en ny, vacker trädgårdshan: »Se Guds Lamm, som bort- bänk. Den hade far gjort. Hon
tager världens synd!» J oh. 1 : 29. satte sig ned på den, och nu var
Det var en gång en ung kvinna, hennes hjärta så överfyllt av tacksom lämnade sitt hem. Hon reste samhet, att hon brast i gråt. Och
långt bort till främmande land. under snyftningarna stammade
Där g"ick hon och ofta längtade hon fram : För rm in skull.
Se, Guds Lamm, som borttager
·att få komma hem igen. Och därhemma gick far och mor och läng- världens synd! Det ordet manar
tade efter den dag, då deras dotter oss att i stilla fastlagstid se på
skulle komma åter. Och hon kom Jesus, då han går att lida för vår
till sist. Det var · en vacker som- skull. Se på Jesus, då han hänger
tnarafton. Då hon kom fram till på korset i svåra plågor, i ensam·grinden, såg hon, att man ställt het och i djupaste smärta. Om du
ett par vackra, grönskande björ- ser den synen och då förstår, att
kar vid trappan. Hon stannade allt detta gjorde han för din skull,
och tänkte : Det är. för min{~~,kull. salig är du då. Ty det skedde för
·Och sedan tänkte hon på det' hela din och min skull, för att vi skulle
kvällen. Allt var så pyntat och kunna bli fria från våra synder.
; _flijt . som om det varit hel.gdags- Kristus led och dog och uppstod
;åftbn. Trädgårdsgången var, ny- för att vi skulle räddas ifrån dom
•krattad. Golvet i stugan var ny- och evig A öEl. Han vill föra oss
' skurat och gardinerna finstrukria. alla in.;. 'i G:'u<ls himmelska rike.
Herre , ftsus . Kristus, vi tacka
·Hon såg det och tänkte : För .mi;,,
sh;ull. Så gick hon ut för att söka dig av -trtei~t"-wårt hjärta för din
·- npp den där platsen under det stora godhet och ·barmhärtighet
A-g . .
(stora trädet, där hon alltid förr mot oss! Amen.

···:·:j~z~tt; · · .

Tre d,övstumma.

N'önllig-ast i Finnmarken, vid
deh. norsk:f~nska gränsen och rakt
· ut moJ Ishavet bor samen (lap· pen) ·.N il_s. Sir.i. Han är gammal
nu;''':()ch har ' varit både dövstum
·och ;·blind en hel mansålder.
.Jag. ..besökte . honom för __första
gången för några år sedan i den
lilla fattiga jordkåta, där han
bodde. Han väntade mig och hade
därför tagit på sig högtidsk1äderna, den färgrika lappkolten och
mössan. Så sutto vi tillsammans
- Nils och jag - och ivrigt kände han med sina händer nedför
min prästdräkt och på den norska
prästkragen - det var hans sätt
att se på mig. Han uttryckte sin
stora tillfredsställelse över besö~
ket genom att åter och åter ·säga
»papa-papa !» (lappska för präs:
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ten-prästen»). Så fick han tag i
ett litet kors som hängde i bandet
ned från prästkragen. Han kände
allvarsamt på det - och så vände
han ögonen mot himmelen, pekade
uppåt och sade med ett strålande
leende: »ja, ja, - Gud är god! »
. Döv och blind· öch fattig - vilket trist liv och vilken eländig tillvaro, skulle många säga. Men
ändå satt Nils där och prisade
Gud! Ingen kan hjälpa honom m·
mörkret och stillheten, som alltid
är omkring honom - ingen utom
en: · Jesus Kristus med sitt kors.
Jag har aldrig hört någon bättre
predikan än den Nils Siri höll för
mig, då han med korset i handen
- · blind och dövstum, men glad
och tacksam - sade: »Ja, ja, Gud är god!»
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Många dövstumma i det nordliga Norge bo så avsides, att de
nästan aldrig kunna komma till
kyrkan eller träffa andra dövstumma.
En dövstum kvinna hade på 8
år icke kunnat komma till någon
dövstumgudstjänst, och jag ville
därför besöka henne i hemmet. Så
svårt var det att komma dit, att
det med lokalbåt och rodd skulle
ta många dagar. Jag fick därför
en vägvisare, en kraftig bonde,
som följ de mig en genväg över
fjället ned i bottnen av den långa,
trånga fjord, där hon bodde.
Det blev en vacker dag på fj ället, men den 5 mil långa turen var
dryg och tung, ty det bar uppåt
till 1,000 meters höjd i snö och is
- och det led in på natten, innan
vi äntligen kom ned till hennes
hem. Jag väntade nu att finna
alla hus stängda i den lilla byn på
4-5 gårdar så långt från mera
bebyggda trakter. Jag tänkte att
den dövstumma väl hade slutat
upp att vijnta på mig. Men däri
tog jag fel! Flaggan var hissad
och alla människor i huset voro
uppe. När prästen hade sagt, att
han skulle kompia, så kunde han
icke svika, menade flickan.
Och kl. 1 på natten voro alla
grannar samlade i den dövstummas stuga. Midnattssolen sken in
i rummet, bordet hade dukats för
den Heliga Nattvarden med brödet och kalken och två tända ljus
- och när jag predikade för den
dövstumma, satt hon och liksom
sög in Guds ord i själen med sina
ögon. Hon hade nog längtat så
efter en dövs~umgudstjänst att
varje ord föll som regndroppar på
en torr jord, för att det sedan
skulle gro och växa. - Det enkla
rummet blev till den vackraste
kyrka för mig denna solljusa natt.
Tidigt på morgonen gick färden
tillbaka samma väg. Den dövstumma följde oss ett stycke, och
då vi skiljdes, grät hon. - Men
då vi voro framme, sade min föl-

jeslagare: »I går förundrade jag
mig över att vi skulle använda tva
dagar och gå den långa vägen bara
för att besöka en dövstum. Nu
för står jag det! Detta var den
högtidligaste gudstjänsten i mitt
liv! »
För första gången under min
tjänstetid som dövstumpräst skulle jag besöka en 80 år gammal
man i en av Nord-Norges · stora
skogsbygder. Han hade varit döv
sedan han var barn och blind i
·
50 år - ett tungt öde!
Jag undrade mycket, om det
skulle lyckas mig att komma i förbindelse med honom. Åldern och
ensamheten hade väl förslöat hans
sinnen, så att han icke skulle kun-·
na förstå mig. Ja, så tänkte jag
- och det såg heller inte ljust ut,
då jag tog hans hä~der och genom
handalfabetet hälsade på honom.
Han log nog litet och nickade till
hälsning, men han gjorde själv
icke ett enda tecken. Han hade
tydligen ingenting att säga. För
ätt göra mig förstådd och komma
i samtal med honom, pratade jag
om en del saker. Ja, sade, att jag
var glad att få hälsa på honom
o. s .v. Men han föreföll lika oberö.r d. Han gjorde inte en min av
att vilja svara, utan stod bara med
ett frågande uttryck i ansiktet.
Ånej, tänkte jag, det tjänar nog
inte till att tala med honom, han
förstår ingenting.
·
Men som ett sista försök tecknade jag dessa ord i hans hand:
»Fader vår, som är i himmelen ... » Då skedde det en stor
förändring. Han började ivrigt
att teckna med handalfabetet klart
och tydligt: »helgat varde ditt
namn, tillkomme ditt rike» o. s. v.
genom hela bönen till »Amen!»
Det var detta han hade väntat
på . Varför skulle prästen prata
om likgiltiga ting? Nej, Guds ord
ville han ha, icke något annat.
Men nu kunde vi språka tillsam-·
mans - och det var Guds or d som
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hade öppnat förbindelsen. Dä jag
frågade honom, om han ville ha
Nattvarden, nickade han ivrigt,
och glad och uppmärksam följde
han alla de heliga orden till handlingens slut. Då böj de han huvudet och tecknade: »Amen!»

Han var långt ifrån förslöad,
denne blinde dövstumme, utan vaken och beredd för Guds ord och
Nattvard. Men han ville icke låta
sig störas av onödigt prat, ty han
visste: »Ett är nödvändigt! »
Kt1rc Skollerml.

Bakterierna.
V i mötte förra månaden en farlig bakterie: »skvallerbakterien».
Alla bakterier föröka sig mycket
fort, men ingen förökar sig så fort
som »skvallerbakterien». Om den
har kommit in i en människa, så
får hon genast en stark lust att
säga något styggt om en annan
människa. Hon kanske säger det
mycket försiktigt. Men det är alldeles tillräckligt för att »skvallerbakterien» skall kommo in i kamratens eller grannens själ. Och
det som den förste sade mycket
försiktigt och tveksamt till den
andre, det är den andre snart tvärsäker på, och så måste han gå till
en tredje och tala om det. Ryktet
går, säger man. Och så gör »skvallerbakterien» sitt verk. Den sliter
sönder vänskapsband. Den gör
kunder misstänksamma mot sin
handlande, så att de börja köpa hos
en annan. Den gör arbetsgivaren
misstänksam mot arbetaren och
arbetaren mot arbetsgivaren. Arbetet blir då sämre utfört än förut
och fab1·iken går kanske med förlust. »Skvallerbakterien» ställer
till så, att människor komma inför

domstol; bliva stämda för ärekränkning m. m. I hemmet, i skolan, på gatan, på fabriken, i föreningen, överallt möter du denna
bakterie. Håll ögonen öppna, så
att du känner igen den farliga bakterien! Hindra den att sprida sig.
Men hur skall det gå till? Ett
bra sätt är att inte svara, om någon talar illa om en annan. Den
tanklöse skvallraren blir då betänksam, ångrar sig kanske, och
aktar sig en annan gång att komma med skvaller. På det sättet
hindrar man skvallret att sprida
sig. - Men man borde väl kunna
göra något mer. Ja, man kan kanske försvara den, som det talas
illa om. Man kan kanske bevisa,
att det, som säges, är osant. Då
bör man tala om detta. - Men om
nu ryktet verkligen är sant? Då
bör man tala så litet som möjligt
om det.
Det bästa sättet att strida mot
skvallret är nog då att säga allvarligt och rent ut: Tror du det
kan vara riktigt rätt att tala så om
andra? Tror du, att Gud vill det?
Vill han inte i stället, att du skall
gå till den, som gjort fel och hjälpa honom att bli bättre? Det fordras mycken kärlek, om man skall
kunna säga detta på ett rätt sätt.
Men säges det kärleksfullt, ödmjukt och stilla, så kanske den
människan kan väckas upp ur
eländet och bli bättre.
Var och en måste ha akt på sig
själv. »Dömen icke, på det att I
icke mån bli va dömda ! »
Fritt efter A. G. Joels on i boken: »Din klara
sol ... ». Sven ska Kyrkan Diakonistyreh;e Rokfiirlag.
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Vad vet du om kyrkan?
Själavård bland sjuka.
Vården om de sjuka, både till
kropp och själ, har alltid varit en
av den kristna församlingens närmaste och skönaste uppgifter. I
forna tider, då sjukvården icke
var så väl ordnad som nu, nedlade
kyrkan mycket arbete på omsorgen om de sjukas kroppsliga vård.
Klostren hade ofta några läkarkunniga munkar och några barmhärtighetssystrar, som gåvo hjälp
åt de sjuka. Och många präster
förstod sig på läkekonst.
I vår tid nu med våra utmärkta
sjukhus, vår läkarvård och våra
sjukkassor kan kyrkan överlämna
omsorgen om de sjukas lekamliga
vård åt dessa. I stora församlingar har man dock diakonissor
och församlingssystrar, som vårda de sjuka i hemmen och hjälper
fattiga och behövande. Men under
sjukdomstid behöver också själen
sin särskilda vård. Den får icke
försummas. Själens hälsa har ofta
. stort inflytande på kroppens välbefinnande. Om själen får den
hjälp den behöver, blir detta också
till kroppens bästa. Om själen renas, så kan den sjuke leva ett bättre liv, när han blir frisk igen. Och
om hälsan icke återvinnes så får
den sjuke hjälp att möt~ döden
och evigheten med mod och förtröstan i Jesu namn.
~ju~domstiden är en tung och
svar tid. Men den kan också för
en människa bli en god och välsignad tid .. Det är många, som först
under sJukdomen har funnit Gud
och som sedan har levat ett rikare och lyckligare liv.
Om någon blir allvarligt sjuk
så bör han icke blott tillkalla lä~
kare utan även skicka efter prästen, som framför allt vill vara sj älen till hjälp i dess nöd. Han vill
gärna komma. Och han kommer
icke som en sträng domare över en
människas liv utan som en god
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vän, som går Jesu ärende och vill
hjälpa i allt som oroar själen.
Blir du själv eller någon av de
dina allvarligt sjuk, så sänd efter
prästen. Men om det är en annan
än du själv, som är sjuk, så skall
du tala om för denne, att du vill
be prästen komma. - Dövstumprästen har skyldighet att besöka
sjuka och resa till dem var som
helst i hela distriktet utan att den
sjuke behövar ersätta honom.
Nattvarden hos de sjuka.
I omsorgen för de sjukas andliga vård har Herrens· Heliga
Nattvard stor betydelse. Vid sidan av Guds ord och bönen är
Nattvarden det bästa hjälpmedlet
för själen. Därigenom erhåller
man syndernas förlåtelse och känner frimodighet och glädje. Särskilt när en människa är nära döden, blir Nattvarden en god hjälp.
Då kan också de anhöriga deltaga.
Detta blir till hjälp och tröst för
både den sjuke och dem själva.
Må den som blir frisk igen, minnas Jesu ord: »Se, du har blivit
frisk; synda icke häreft er». Och
de skola gå bort, de må känna
hans ord levande i sitt hjärta:
»I dag skall du vara med mig i
paradiset».

Själcivård bland friskci.
Det är inte bara sjuka människor, som behöva själavård.
Många, som äro kroppsligt friska,
behöver det lika väl.
Livet är inte så lätt att leva,
som barnet och den unga människan tror. Man möter så många
svårigheter både i yttre och inre
avseenden. Frestelsen till synd
möter oss ständigt. Det är inte ·så
lätt att komma oskadd igenom
allt, även om man vill leva rätt.
Egna och andras synder och felgrepp kan skada själen. Det kan
bli så, att man går och bär på
svåra och onda tankar, som plåga
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själen. Det kan vara något i förhållandet till Gud, som inte är riktigt, eller det kan vara något i
förhållandet till andra människor,
som plågar oss. Kanske vårt förhållande till våra närmaste inte är
sådant, som det borde vara. Allt
sådant är det gott att få hjälp med
i tid. Ty det är farligt att låta
det vara ouppgjort.
Oförlåtna
synder, tunga tankar och gömda
ting i själen medför ofta lidande
och svår oro. Här kan själavården
d. v. s. öppna, förtroliga samtal på
tu man hand bli till stor nytta. I
den kristna församlingen har den
personliga själavården alltid varit
något mycket viktigt.
Det är nog inte så lätt att komma sig för med att gå till prästen
och tala om sina sorger och bekymmer, ty det är ju ofta fråga
om sådant, som det är mycket
vårt att tala om. Men man bör

övervinna sin blyghet och icke
vara generad för att gå och tala
med prästen. Han är den närmaste
att hjälpa. Och han har tystnadsplikt, d. v. s. allt, som han i prästämbetet och som själasörjare får
veta, det får han icke omtala för
någon. Detta ger ju trygghet. En
av de rättigheter, om följer med,
att man tillhör en kristen församling, är att man kan få andlig
hjälp och vägledning.
jälasörjaren - prästen - är in ·en domar
över någons liv och tankar. Han
är bara en medmänniska, som
skall hjälpa till att finna en v äg
ut ur d t om är
årt och tungt
till ljus och frid och kmf t i Gud.

Många mäniskor har kunnat
vandra sin väg glada och tillfredsställda, sedan de genom samtal
med sin själasörjare fått andlig
hjälp.

Våra kyrkor.
Olaus P et rikyrkcin i öre b·ro.

Örebro har två kyrkor, av vilka
Olaus Petrikyrkan är den yngsta.
Den 6 nov. 1908 dånade det första
sprängskottet för grundläggningen
och år 1912 stod kyrkan färdig.
Den är belägen i norra delen av
staden. Kyrkan kostade i uppförande omkring 450,000 kronor.
Dessa pengar anskaffades till största delen genom donationer, framför allt av kyrkans byggnadschef,
lektor Adolf Kjellström.
Kyrkan är byggd i tidig 1200talsstil och har flera mycket vackra glasmålningar. Utanför kyrkan
är rest eu ståtlig staty, föreställande Örebro-sönerna Olaus och
Laurentius Petri.
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PJan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av pastor E. Stueland, Berge n.

Midfastosöndagen. 7 mars. J esus giv er
sig själv för oss. J oh. ·6 : 52--6-5.
M. Joh. 6: 1--15. Jesus bespisar fem
tusen män.
T. J oh. 6: 24-36. Jesus är livets bröd.
0. Mark. 10: 32--34. Jesus förutsäger
sitt lidande.
T. 1 Kor. 11: 23--25. Om Nättvarden.
F. Luk. 22: 15-20. Jesus vill fir3. nattvard med oss.
L. Luk. 14: 16-24. Jesus inbjuder oss
till nattvard i himmelen.
5 sönd. i Fastan. 14 mars. JJ e.c;us dörnes. Matt. 27: 15-26.
M. Joh . 8: 4·6~59. Judarnas hat mot
Jesus.
T. Luk. 23: 1--12. Jesus inför Pilatus
och Herodes.
0. Joh. 8: 31-38. Sanningen skall göra
eder fria.
T. Joh. 19: 1--3. Jesus krönes med törnen.
F. 2 Kor. 1: 3-7. Gud tröstar den lidande.
Marie Bebådelsedag. 20 mars. Änglabudska1Jet. Luk. 1: 26-38.
Biblar kunna, erhållas genom dövstunipriisterna.

Palmsöndagen. 21 mars. Välsignad vare
Han, som kommer i H errens namn.
J oh. 12: W--3 3.
M. Joh. 12: 1-16. Lovsjungen Herren
Jesus!
T. Mark. 11: 1--10. Jesus rider in i
Jerusalem.
0. Matt. 26: 17--29. Nattvarden instiftas.
T. Joh. 13: 1-15. Jesus har tjänaresinne.
Långfredagen. Luk. 22: 39-23: 46. Vår
Herre Jesu Kristi lidande.
L. J oh. 19: 38-42. Jesu begravning.
Påskdagen. 28 mars. Kristus har segrat ö1 er döden. Matt. 28: 1-8.
Annandag Påsk. 29 mars. Matt. 28:
9-15. Frid vare med eder!
T. Luk. 24: 13--35. Den uppståndne
Kristus på vägen till Emmaus.
0. Joh. 20: 11-18. Den uppståndne
Kristus möter sina vänner.
T. 1 Kor. 15: 12-22. Vi skola uppstå
från de döda.
F. Kol. 3 : 1--4. Försök att komma in
i Guds rike!
L. Joh. 11: 18--27. Den som tror på
Kristus, skall leva.

Kungörelse för Första Distriktet.

skavet, give dem, lycka och välsignelse
till deras viktiga förening.
AVLIDNA.
Erik Eriksson, Väster-Våla, 'Västmanland, den 2 febr., 87 år.
Per Vilhelm Berg, Stockholm, den 20
febr., 70 år.
Dig tackar allt rnitt hjärtci,
Min H.erre Jesu god,
För all din djupa smärta
Och allt ditt tålarnod.
Du vän, för evigt trogen,
Dig vill jag mig fört ro;
När jag till skörd är mogen,
Mig bärga till din rd !

Understöd ur Carl och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Första Dövstumskoledistriktet före den 1 april. Ansökan insändes till undertecknad, adress V esslevägen 7, Ålsten.
I ansökan skall tydligt angivas understödets ändamål och summans storlek.
Behovet av understöd skall intygas av
präst eller kommunalman i hemorten. I
första hand lämnas understöd för utbildning i yrke eller för utövning därav
eller för annat ändamål, som avser att
befrärnja sökandens livsuppehälle. Om
understöd lämnas till inköp av arbetsmaskiner eller verktyg förbli dessa fondens egendom, men de få av understödstagaren användas så länge han behöver
dem.
Understöd .s kall i regel vara till avhjälpande av tillfälligt behov och utgår
endast till · dövstumma, från första distriktet med företräde för den som bor
i Dals härad och Östergötlands län.
Understöd utdelas först efter den 15
juni.
S. G. Svenfors~
VIGDA.
Rolf Fredrik J uhlen och Margit Elisabet Oden, Västerås, den 10 jan.
H erren Gud, som, har stiftat i:iikten-

(S,·. Ps. ii20 : i)

Föreläsningar.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Gävle, Stadshuset, den 13 mars kl. 7.
Pastor Svenfors: »Mormonerna - ett
underligt, religionssamfund». Ljusbilder.
(Obs. ! Gudstjänst kl. 6!)
Borlänge, Förs.-hemmet, ·den 14 mars
efter gudstjänsten kl. · 3. Pastor Svenfors: »Ett brev på posten --:- till svenska
postverkets 30C>-årsjubileum». Ljusbilder.
(Därefter dövstumföreningeni:; årsmöte.)
Uppsala, Timmermansgat. 1, den 15
mars · kl. 8. Samma föreläsning.
Första och femte distrikt e n.
Se ·n ästa sida!

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

MARS.
L. 6. Katrineholm, Kyrkan kl. 4,30.
S. 7. Stockholm, Manilla kL ll,30.
S. 7. Stockhol?n, Kungsholms kyrka
kl. 2.
S. 7. Uppsala kl. 4,!10. (Se nedan!)
O. 17. Stockholm, Dövstumfören. kl. 8.
F. 19. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2.
Nattvard.
L. 20. Motala, Kyrkan kl. 1. (Föreläsn.
kl. 11,RO.)
L. 2.0. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 4,ao.
S. 21. Södertälj e, Kyrkan kl. 1. Nattv.
S. 21. Lidingö, Kyrkan kl. 4. Nattv.
T. 25. Väst erhaninge, Kyrkan kl. 1,no.
Nattvard.
F. 26. Stockholm, Storkyrkan kl. 4~no.
Nattvard. (Obs. tiden!)
L. 27. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.
S. 28. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 2.
APRIL.
L. 3. Fag ersta, Kyrksalen kl. 4,no.
S. 4. Väst erås, Domkyrkan kl. 1.
Nattvard.
S. 4. Köping, Kyrkan kl. 4. Nattvard.
S. G. S v en f o ?" s.
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

Stockholm. Dövstumföreningen, Upplandsgatan 7, onsdagen den 17 mars ld.
8. Föredrag av pastor Sven.fors_: »Vara
bröder från landsvägen». LJusb1lder.
Syförening en samlas Sveavägen 36 den
.
4 mars och 8 april k1. 7.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 9· mars
kl. 7,.no. Fru Lyth: »Carl Larsson, h~m
mets målare». Ljusbilder. Avslutnmg
av fröken N etze1.
Uppsala. Gudstjänst den .. 7 mars._ kl.
4,no i Församlingssalen, Bavernsgrand
13. Därefter samkväm.
Norrköping. Dövstumkre.t sens arbetsmöten den 3 och 17 mars.
0

F j ä r d e D i s t r i k t e t.

MARS.
L. 6,
S. 7.
S. 7.
s. 14.

F e m t e D i s t r i k t c t.
MARS.
S. 7. Örebro, Dövstumskolan k I. !1,:111.
Barngudstjänst.
S. 7. Örebro, Olaus Petrikyrkan Id. 1.
N attvardsgudstjänst.
S. 14. Kumla, Fylsta skola (Obs. lolrnlen !) kl. 4.
L. 20. Kil, Järnvägshotellet kl. 2,1:•.
S. 21. Arvika, Förs.-hemmet kl. 1 l.
F. 26. Filipstad, Kyrkan kl. 1. Natt v.
S. 28. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1.
Nattvard.
M. 29. Kopparberg, Kyrkan kl. ] .
APRIL.
S. 4. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,:111
S. 4. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
C a r l-Å k e A r e s k o g,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
MARS.
T. 11. Ti erp, N athanaelskyrkan
k I.
11,30.
L. 13. Gävle, S :t Ansgars Hus kl. <i.
S. 14. Hofors, Prästgården kl. 11.
S. 14. Borlänge, Förs.-hemmet kl. ::.
Gudstjänsterna förrättas av rmslo1·
Sven fors.

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
Stockholm, Upplandsg. 7, den 21 ma n ;
kl. 7,30. Herr. Matthes: »Blyertspennan ».
Eskilstuna, Förs.-hemmet, den 21 man;
kl. 4,30. Fröken Abrahamsson: »N ågoL
om kampen mot sjukdomar». Ljusbildel'.
Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, d n
20 mars, efter gudstjänsten, kl. 4,:111.
Samma föreläsning.
Linköping, Förs.-hemmet, den 21 man;
kl. 11. Fröken Abrahamsson: »Om go L
uppförande».
Motala, Förs.-hemmet, den 20 mar:
kl. 11,no.. Samma föreläsning.
Visby, Förs.-huset, den 21 mars kl. 1
och kl. 4. Dövstumlärare Schyberg :
»Från skomakareverkstaden till skofabriken», ljusbilder, samt »Nya Sverige en svensk koloni i Amerika», ljusbil<"l r.

Vara, Kyrkan kl. 12,30.
Vän, ersb org; Dövst.-skolan kl. 11.
Femte Distriktet.
Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
Skara, Församl.-salen kl. 11,ao.
Kopparberg, Folkskolan, den 7 ma.n;
s. 14. Mariestad, Kyrkan kl. 3,ao.
kl. 11,15. Dövstum1ärare _Schyberg: >~ Fra11
L. 20. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,15.
skomakareverkstaden hll skofabrik 1u.
Nattvard.
Ljusbilder.
J h
k k
kl 4
Kumla, Fylsta skola, den 14 mar fl1 •r
S. 21. ~ö;:t~:!<l. o annes yr an . .
gudstjänsten. Pastor A:eskog:. »l ~kar
F. 26. Kun,gäl'V, Kyrkan kl. 1,ao. Nattv.
konsten och dess utvecklmg». LJU b1klc•r.
J h
k k
kl 4
Örebro, Drottningg. 32, den Hl mur.·
S.
28.
Göteborg,
o
annes
yr
anN
t't
.
lrl.
a v.
" 7,.3·01. Fro"ken Abrahamsson: »fal and .
M. 29. Alingsås, Kyrkan kl. 5.
APRIL.
Bilder.
s. 4. Tidaholrn, Förs.-hemmet eller
Kopparb erg, Folkskolan, den 2!) man;
efter gudstjänsten. Pastor Ar s.kog- :
Kyr k an kl . 11 ,no.
1 11ng·».
Nattvard.
»Dykarkonsten och <les
ulv<'<'<
S. 4. Falköping, Kyrkan kl. 4.
Ljusbilder.
H i l d i n g B e r g f e l t,
S j ä t t e D i s t i· i k t e t.
Kungälv.. Tel. ..::1..:.4:_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S_e_f_ö_reg. sida.
A / R Gustaf T.indströms Rnktr .. Sthlm 19n7
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