
DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 
N :r 5. Arg. 8. Juni 1937 

11:. ) • l'n ~ 111 1.' r Tro~en inli l l d ö<l l' n . 

l "ar trogen intill döden så skall Ja8· giva d(!f livets krona. 
(Upp. 2 : 10) 
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Trohet. 
(Till bilden å första sidan.) 

År 79 hade vulkanen Vesuvius i 
Italien ett häftigt utbrott. över 
staden Pompej i, som låg intill 
bergets fot, föll ett fruktansvärt 
regn av aska och eld. Och en 
ström av glödande lava började 
flyta genom stadens gator. Många 
av invånarna flydde och räddade 
så sina liv. Andra sökte skydd i 
husen eller ville rädda sina ägo
delar, men de dogo alla. Där stod 
också en romersk soldat på sin 
vaktpost. Han kunde ha räddat 
sitt liv genom att fly. Men han 
var van att vara trogen mot de 
order han fått. Han härdade ut 
på sin post. Lava och askregn 
omslöto hans kropp och vapen. 
Han förbrändes i denna glödande 
flod. 

Men det tomrum, som uppstod 
efter hans gestalt, blev kvar. När 
man efter 1,800 år grävde ut den 
gamla staden och kom till denna 
plats och fick se håligheten, göt 
man gips i den. Och se, gestalten 
av soldaten i full rustning trädde 

fram! Där stod vaktposten som 
en mäktig predikan om trohet in
till döden. 

Det kommer en dag, då det skall 
uppenbaras, om vi varit trogna på 
den post, där vi voro ställda. Kan
ske var det en i människors ögon 
mycket ringa post. Kanske ingen 
människa under vårt liv lade mär
ke till vår trohet. Kanske ingen 
berömde eller tackade för den. 
Men Gud lade märke därtill, han 
som är vårt livs Herre, han som 
givit oss vår plats och vår · syssla. 
Och han ser främst efter trohet n 
i arbetet. 

Var trogen på din plats, så 
länge Gud vill, även om det gäller 
ringa ting. Endast då kan Gud 
sätta dig på en mera ansvarsfull 
post. Visst skall du sträva fram
åt och uppåt. Men det får aldrig 
ske genom att slarva med den 
uppgift du har eller så att du bara 
söker efter något annat. Var tro
gen där du står. Var trogen in
till döden så skall iag giva dig li
vets krona. (Upp. 2: 10.) 

Han som vände glaset upp och ned. 
I en smidesverkstad i Väster

götland hade man gjort en stor 
beställning färdig. Där stodo de 
nu i långa rader, de ståtliga järn
grindarna, som smeden och hans 
fyra gesäller och lärlingen hade 
tillverkat. Då säger smeden: »Nu 
ska' vi festa!» Han tar fram en 
brännvinsbutelj och sex glas och 
slår i. Så kommer han till lär-
pojken, <.:!n femtonåring, som just 
slutat skolan. Han har öppna, är
liga ögon. Han riktar dem mot 
smeden och säger : »Tack, snälla 
mäster, men jag ska' inget ha ! » 
Smeden var mörk i ansiktet för
ut, men nu blir han ännu mörka
re. »Vad säger du, pojke! Ett 
glas bara! Är du dum, så får 
du sluta!» Och så håller smeden 
tal till medarbetarna, och så höj as 

glasen: »Skål!» Fem glas töm
mes. Men ett glas vändes upp 
och ned, och dess innehåll rinner 
ut på det svarta j ordgolvet. En 
droppe råkar falla på den äldste 
gesällens sko, och det är naturligt
vis mycket farligt; lärpojken får 
en örfil. Och mäster ryter åt ho
nom : »Gå din väg!» 

Lärpojken gick. Men nästa 
morgon klockan sex var han i 
smedjan igen. Han hämtade in 
kol, han gjorde upp eld på här
den, han började räta krokiga spi
kar. - Men varför kom inte de 
andra? En bonde stannade utan
för. Ringen hade lossnat på ena 
bakhjulet. Lärpojken satte fast 
det. En man kom in med sten
b0rr, som skulle vässas. Lärpoj
ken vässade dem. Framemot mid-



Den tomn1a platsen. 
Fabrikör Hj elms bil stod vid 

trappan till hans vackra villa. Ett 
glatt sällskap av husets egna ung
domar med några av deras vän
ner höll på att packa in badgrejor 
och matsäckskorgar. Fabrikören 
själv gned bort en fläck från den 
glänsande lackeringen. Så vände 
han sig till sin hustru, som kom 
ut på trappan: 

»Varför följer du inte med, Eli
sabet?» sade han. »Du behövde 
väl bättre än någon annan komma 
ut och lufta på dig.» 

Fru Hjelm lyfte handen. Det 
blev tyst, och man hörde klangen 
av kyrkklockor. Fabrikör Hjelms 
villa låg ett litet stycke utanför 

dag kommo smeden och hans ge
säller . De voro i ett förskr äck
ligt humör. En brände sig på ett 
glödhett järn. En annan slog sig 
själv på fingret, så att nageln 
sprack. En tredje gav ett så vre
sigt svar åt en kund, så att det 
blev storträta. Ja, det var ett 
elände hela dagen. Men lärpoj
ken sprang fram och tillbaka. Han 
rättade till allt, som o·ick på tok. 

Men detta var inte den enda 
svåra dagen. Det blev många 
supkalas. Och alltid var det lär
pojken, som fick ställa till rätta. 
Historien blev omtalad i bygden. 
Och pojken fick ett nytt namn: 
Han som vände glaset r~pp och 
n d. Man sade litet var: »Det är 

staden vid en sjövik, och på and
ra sidan låg en vacker landskyrka 
inbäddad i grönskan. 

»Varför ringer det? » sade nå
gon av ungdomarna. »Det låter 
kusligt. » 

»Äsch, vet du inte att det är 
söndag», skrattade en annan. 
»Annar s hade vi väl inte tid att 
fara ut och ha trevligt.» 

Fru Hjelm lät sin hand lång
samt sjunka. 

»Nej, jag tror inte att jag skall 
följa med», sade hon. »Jag skall 
gå i kyrkan.» 

En sekunds ·enerad tystnad, sä 
sade hennes man : 

så otrevligt och besvärligt i smed
jan· jag skulle aldrig sätta min 
fot där, om inte han vore, han som 
vänder glaset upp och ned ». Och 
så kunde arbetet fortsätta och 
kunderna stannade kvar. 

Så som det var i smedjan, å 
är det ofta ute i samhället. Fat
tigdom och sjukdom, ovänskap, 
brott och lidande följer efter spri
ten. Det kan väl se ut som något 
mycket obetydligt att vända ett 
glas upp och ned. Men av detta 
rakryggade mod följ er mycken 
välsignelse! Tänk på smedjan 
och den modige lärpo.jken ! öka 
deras antal, som vända glaset upp 
och ned! 

f ritt e ft e r .Jo ls so n : " Din kla rn so l ... " 
Di11ko11i s ly rc lscns bokfiirlng . 
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»För en gångs skull märks det 
väl inte, om dm plats stär tom.» 

»Inte på kyrk1bänken, kanske, 
men där bli tomt i SJ älen. » 

:r ·ru Hjelm önskade, att hon 
haft mod att säga de· sista orden 
litet högre. Som det nu var, hor
åes de blott av hennes man.- Han 
ryckte på axlarna - de båda ha
de talat om detta förr. Och de 
andra - så länge de inte kände 
tomheten, vartill tjänade det då 
till att tala om saken'? 

När fru Hj elm gick ensam ge
nom de nästan tomma gatorna till 
kyrkan i staden, fick hon plötsligt 
en smärtsam känsla av sin ensam
het. Hon mindes de första åren 
av sitt äktenskap, .då mannen ar
betat som verkmästare på den fa
brik han nu ägde. Aldrig hade 
det varit tal om annat än att de 
skulle följas åt till kyrkan. Men 
så hade åren gått. De hade fått 
det allt bättre och så hade de gli
dit bort från söndagens helgd. 
Där blev för det mesta tomma 
platser från familjen Hjelm. Hur 
många och brinnande böner hade 
hon inte uppsänt till Gud om att 
föra dem åter, få dem att känna 
sina hjärtans tomhet. 

Som så många gånger förr för-
svann ensamhetskänslan, då guds
tjänsten började. Och med gläd
je och tacksamhet vände hon åter 
till hemmet. 

Och så stod hon där ensam igen. 
Fram emot kvällen skulle de väl 
komma hem, och mannen hade väl 
bjudit ut några vänner fö r att för
driva kvällen. Så kom vardagen 
igen med arbete och omtanke. 
Hon mindes, åter med vemod, vil
ka lyckliga söndagseftermiddagar 
de haft i sitt första lilla hem. Där 
hade varit mera glädje och ljus i 
de två små rummen än i hela den
na vackra villa. 

»Gud kan nog hjälpa mig att 
finna de r ätta orden», tänkte fru 
Hjelm, när hon knäppte sina hän
der till bön den kvällen. 

Redan ett par veckor senare 
kom svaret. Det blev ej längre 
tid till några nöjesresor, ty fabri
kör Hjelm satt vid sitt skrivbord 
till långt in på nätterna och räk
nade. Ett annat företag, som i de 
osäkra tiderna stupade, höll på 
att draga honom med sig. Efter 
ännu några veckor var den fina 
bilen såld och villan annonse rad 
till salu. Fru Hjelm fick tankar
na fulla av vär ldsliga bekymmer. 
Där fanns inte en stund över, när 
man kunde tala om de andliga !Je
kymr en. Hon såg sig om efter 
en billigare bostad åt familjen, 
och hon kände människornas med
lidsamma blickar följa sig i själ
va kyrkan. Helst hade hon velat 
gömma sig undan, men så var det 
som hade en röst i hennes inre 
talat. Nu om någonsin måste hon 
visa att hennes gudsför tröstan 
höll provet. 

Fabrikör Hjelm hade hållit sig 
tappert uppe under stormen, men 
den dag då annonsen om exekutiv 
auktion på en stor del av hans 
tillhörigheter stod i stadens tid
ningar föll han samman. 

»Nu finns det ingen plats för 
mig mer», sade han. 

Då tog fru Hjelm, som annars 
var så tillbakadragen och stilla, 
mod till sig. 

»Ännu finns din tomma plats i 
kyrkan kvar. Ännu väntar Gud.» 

»Du menar att detta är straf
fets tid», brusade han upp. 

»Nej, men nådens tid», svara
de hon stilla. »Låt oss få bära 
den gemensamt, John, liksom vi 
förr bura fattigdomens och arbe
tets dagar! Du skall se att det 
ljusnar.» 

Han svarade ej, gömde blott an
siktet i händerna. Men fru Hj elm 
hade tid att vänta. Mitt i sorg 
och bekymmer förstod hon, att hon 
fått hjälp av Gud. Han hade sva
rat henne med de r ätta orden i 
nödens tid. 

(Eft e r Mnria Olo fs. ·on ) 
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KONFIRMANDERNA Å MANILLA. 
Sittande från vän ter: Svea Eril· on, Södertälje, Britta Petters on Stjärnhov 

Ingegärd Petter on, Näshulta, Mandis Pettersson, Roma, herr Nils o~, f1~u Torn~ 
berg, pa tor Svenfors, rektor Ingvar son, fru Nilsson, herr Lundell, herr B '-' rg
tröm, Britta Persson, Väderstad, Brita Blomquist, Enköping, Gunvor Jonsson, 

Stockholm. 
Stående, första raden : Olof Franzen, Barlingbo, Knut Gardell, Lokrume, Irma 

Nordvall, tockholm, Edit Pettersson, Össeby-Garn, Lilly Johansson, Bo ·holm, Rut 
Andcr on, B tina, Ingrid Eriksson, Stockholm, Gunborg Persson, Skänninge: Ing
rid Kri toffersson, Stockholm, I nnocent Nycander, Stockholm, Ingrid Ahl, Strål näs, 
Gunhild Andersson, Rånäs, Lennart Pettersson, Surahammar, Roland Sjöberg, 
Torshälla, Tage Andersson, Näshul ta. 

Andra raden: Stig Hasselrot, Falun, Gunnar Mårtensson, Södertälje, Bernt Kärr
bom, Stockholm, Torsten Pehr son, Grötlingbo, Henry Larsson, Kjula, Karl Vall, 
Stocl holm, Nil Hellberg, Huddinge, Arne Andersson, Fog<lö, Elof Gustafsson, Hof, 
Arne Kumlin, Stockholm, Henry Svensson, Stockholm, Stig Sundkvist, Nynäshamn, 
Einar Andersson, Bankekind, Yngve Edvall, Stockholm. 

Ord till Sveriges ungdom. 
('I' xten till Major Ernst Killan<lers 
propaganda-affisch för de svenska gym

na tiksalarna.) 

Utveckla och stärk dagligen 
kroppens krafter genom allsidig 
idrott samt gymnastik. Prome
nad i skog och mark är en härlig 
idrott. Utan kroppsrörelse dålig 
hälsa. Frisk luft dag och natt. 
Andas genom näsan. 

Lev i solskenet, då tillfälle bju
des. Solen är urkällan till all 
kraft. Rätta klädedräkten efter 
årstid och väderlek. Använd så få, 
tunna och löst sittande kläder som 

möjligt. Byt så snart ske kan 
skodon och strumpor, om de äro 
våta. Härda huden med luft och 
vatten. Renlighet är smittosam
ma sjukdomars värsta fiende. 

Ät måttligt samt tugga väl. 
Drick vatten mellan måltiderna. 
Skölj mun och svalg och borsta 

tänderna morgon och kväll. Det 
är lika viktigt att görå ren tug ·
apparaten som servisen. 

Fullvuxna behöva i regel 7 a 
timmars sömn; ungdomen mera. 
Förlägg sovtiden, så att du tidigt 
på morgonen är utsövd. 
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Undvik spritdrycker. 
Drick ej för mycket kaffe. 

Friskt vatten är den bästa och 
billigaste samt den mest oumbär
liga drycken. 

Fyll din själ med friska och re
na tankar; kämpa mot driftens 
herravälde. Den rätta ungdomen 
avskyr lösaktighet. 

Undvik svordomar och råa ut
tryck. 

Se till att du aldrig är sysslolös. 
Verksamhet är liv. 

Sök omväxling för kroppen lik
som för själen. Skaffa dig för
ädlande förströelser. Dåliga nö
j en fördärva kropp och själ. Följ 

VIGDA. 

Lasses Anders Olsson, Ornäs, och Ellen 
Maria Ek, Fryksände, den 17 april. 

Bror Erik Andersson, Hamra, och Elsa 
Elisabet B~rgström, Alfta, d. 18 april. 

Karl Hjalmar Johansson, Hedemora, och 
Jenny Amanda Holmström, Särna, d. 
9 maj. 

E skil Johan Ragnar Andersson, Norra
hammar, och Greta Lovisa Karlsson, 
Norrahammar (förr i Stockholm), 
den 15 maj. 

Våra kyrkor. 

Skara Domkyrka. 

Skara Domkyrka, av grå sand
sten, har byggts och ombyggts un
der 800 år. Den på 1100-talet 
byggda första domkyrkan har till
byggts och förändrats, särskilt un
der 1300-talet, då den ursprung
ligen romanska kyrkan (rund
bågestil) förändrades till gotisk 
( spetsbågestil). Kyrkan har flera 
gånger varit utsatt för svåra elds
vådor. - Under restaureringen 
1886-1894 raserades nästan hela 
den gamla domkyrkan och ett så 
gott som nytt byggnadsverk ska
pades. - F. n. planeras en ny 
restaurering. 

alltid sanningens, redbarhetens 
och ärlighetens väg. Dagtinga 
aldrig med samvetets röst. Strä
va efter herraväldet över dig 
själv. Glad och god skall männi
skan vara. Förnöjsamhet skapar 
lycka. Tro aldrig att du är fär
dig; gå ständigt framåt mot allt 
högre mål. Och sist men främst: 

L ev med orubblig tro på den 
H ögstes stränga godhet, i sann 
kärlek till m edmänniskor - fram
förallt de hjälplösa - och till na
turen scimt i levande hopp om din 
egen och mänsklighetens framtid. 

(Spor t blade t ) 

H erren Gud, som har tiftat iiktens/.ca
pet, give dem lycka och väl ignelse till 
deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 

Augusta Sjöholm, f. Johansdotter, Ham
mar, den 2 maj, 79 år. 

Ida N atalia Hallberg, Stockholms Döv
stumhem, den 6 maj, 84 år. 

Må jag få dö de rätt/Q,rdigas död, och 
blive niitt slut såsom deras! ( 4 Mos. 
23 : 1'0.) 
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Plan för daglig bibelläsning. 
Utarbetad av pastor E . Stueland, Bergen. 

2 Sönd. efter Trefaldighet. 6 juni. 
Du är inbjuden till Guds ?·ik e. Luk. 
9: 51-62. 

M. Luk. 14: 16-24. Gud inbjuder alla 
människor. 

T. Luk. 14: 25- 35. Kämpa för att 
komma in i Guds rike! 

0. 1 Tim. 6: 12-16. Kämpa trons 
goda kamp! 

T. 1 Petr. 2: 11-12. Kämpa mot sjä
lens fiender! 

F. 2 Tim. 4: 17-18. K r istus är oss 
nära och giver kraft i striden . 

L. 1 Kor. 15: 55-58. Gud vare tack, 
som giver oss seger! 

0 Sönd. efter Trefaldighet. 13 juni. 
Gud längta?" eft er dig. Matt. 9: 
9-13. 

M. Luk. 15: 1-10. Det är glädje i 
himmelen över varje syndare, som 
omvänder sig. 

T. Luk. 15 : 11-24. Fader, jag har 
ynd a t emot dig. 

0. Luk. 15: 25-32. Gläd dig, att din 
brod r, om var förlorad, är åter
funn n ! 

T. Rom. 2: 9-1'0. Bedrövelse och ång
st kall komma över varje männi
ka , om gör det onda. 

F . J PC'tr. 5 : 6-11. ödmjuka dig inför 
Gud! 

L . Ef. 2: 4-7. Gud är rik på barm
härti ·h t. 

4 Sönd. .ft r Trefaldigh et. 20 juni. 
Vwr IH1rn1h älrtig . och ,god! Matt. 
7: 1- 6. 

M. Matt. f : 38-42. V ~r god mot din 
nästa ! 

T. Luk. G::lG-38. Var barmhärtig! 
0. Rom. 14: 7- 8. Antingen vi leva 

C'll 1· dö, tillhöra vi Herren. 
]) n h l. J ohann s Döparen s dag (Mid

ommardag n). 
Joliann <'s /Jö11<l?'en.c; föd els e. Luk. 
1: r. 7_ 0. 

F. Gal. (): 1- 2. Rli.r n varandras bör
dor! 

L. Fil. 2 : 5- t I. Var n å till sinnes, 
såsom J s u · Kri tu var! 

5 Sönd. efter Tr faldighet. 27 juni. 
I J esu fots7xi1-. Matt. 16: 13-19. 

M. Luk. 5: 1-11. Frnkta icke! 
T. J oh . 1: 35-43. Se, uds lamm ! 
0. Joh. 1: 44-52. Vi h ava funnit Mes-

ias. 
T. Apg. 9 : 1-18. Paulu mvändelse. 
I• . Apg. 13 : 46---49. Gud kallar hed

ningarna att bli Hans barn. 
I ,. 1 T . 4: 7-9. Gud har kallat dig 

alt l va i helgelse. 
li Sö11d. fter Trefaldighet. 4 juli. 

L11<1 no d för Guds lag. Matt. 5 : 
27-87. 

M. Matt. r- : 17-19. Lyd Guds lag! 
T . · Matt. 5 : 20- 26. T·ag bort all ovän

skap! 

0. Joh. 15 : 9-11. Kri stus var lydig 
mot Gud. 

T. Matt. 2: 1-12. De vise männ r n 
lydde Gud. 

F. Apg. 4 : 19-22. Lyd Gud mer än 
människor! 

L . 1 Petr. 1: 1-2. Vi äro utvalda till 
lydnad. 

Kristi förklarings dag. 11 juli. 
P å förklaring ens bero. Matt. 17: 
1-8. 

M. Luk. 14: 12-15. Var god mot dem 
som behöva din kärlek ! 

T. Matt. 6: 25-34. Vet att Gud kan 
hjälpa dig! 

0 . Apg. 12 :1-11. Gud hör vår bön. 
T. Joh. 10: 11-16. Kristus är den 

gode herden. 
F . Matt. 11 : 2·5-28. Kom till Jes us 

Kristus ! 
L. Matt. 11: 29-30. Låt Kristus m1-

d ervisa dig! 
8 Sönd. efter Trefaldighet. 18 juli . 

Far icke v ilse ! Mark. 7: 5-16. 
M. Matt. 7 : 12-14. Den vägen är smal, 

som förer till livet. 
T. Matt. 7 : 15-21. Den som gör Gud s 

vilja, kommer till himmelen. 
0 . Hebr. 13 : 7-9. Låt dig icke föras 

på avvägar! 
T. Upp. 15 : 2-4. Rättfärdiga och 

s anna äro Guds vägar. 
F. Matt. 18 : 1-7. Akta eder för för

förelser ! 
L. Joh. 8: 12-14. Den som följ er J e

sus, vandrar icke i mörkret. 
9 Sönd. efter Trefaldighet. 25 juli . 

Använd rätt Guds gåvor! Luk. 
16: 10-12. 

M. Luk. 12: 42-48. Du skall en gång 
göra räkenskap. 

T. Luk. 16: 13-17. Var ärlig med 
pengar! 

0 . 2 Tess. 3 : 10-13. Bliv icke trött 
på att göra det som är gott! 

T. 1 Kor. 10: 12-13. Gud tillåter jcke 
att vi frestas för svårt. 

F . 1 Tim. 1: 12-14. Tacka Kristus, 
som giver dig kraft! 

L. Ef. 5: 15-21. Tacka Gud Fadern 
för allt! 

10 Sönd. efter Trefaldighet. 1 augusti. 
Förkas ta icke J esus K ristus! Joh. 
6: 66-71. 

M. Matt. 11 : 16-24. Vänd om till Gud. 
T . Hebr. 3: 12-14. Se till, att du ick 

har ett ont otroshjärta ! 
0. Hebr. 3: 15-19. Gud tycker ick 

om dem som synda. 
T. Hebr. 4 : 1-3. Har Guds ord blivit 

till nytta för dig? 
F. Luk. 23: 39-43. Jesus kommer 

ihåg mig. 
L. Luk. 19: 41-48. Jesus rensar temp 

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

JUNI. 
T. 
F . 
L . 

3. Harg, Kyrkan kl. 5,RO. 
4. Norr tälje, Kyrkan kl. 12. Nattv. 
5. Strängnäs, l omkyrkan kl. 10,30. 

Nattvard. (Obs..! Tiden!) 
L . 
s. 
s. 

5. Katrinehol·m, Kyrkan kl. 4,30. 
6. Stockholm , Storkyrkan kl. 2. 
6. Upsala, Domkyrkan kl. 4. 

Därefter samkväm . 
F . 11. Malrnköping, Kyrkan kl. 11. 

F. 11. 
L. 12. 
L. 12. 
s. 13. 
s. 13. 
M.14. 

Nattvard. 
Tjällrno, Kyrkan !-:1. 6. Nattv. 
Å tvidaberg, Kyrkan kl. 11. 
Tor7Ja, Kyrkan 5,:m. 
Motala, Kyrkan kl. 1. 
Linkö1Jing, Domkyrkan kl. 3,;!0 . 
R ei jrnyre, Kyrkan !d. 10. Nattv. 

S. G. S v e n f o r s. 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

Stockholm . Syföreningen samlas Svea
väg en 36, torsd. den 3 juni kl. 7. 

JUNI. 
0 . 2. 
L . 5. 
L. G. 
s. 6. 
s. 6. 
L. 12. 
s. 13. 
s. 13. 

JULI. 

F j ä r d e D i s t r i k t e t. 

Stenkyrka, Kyrkan kl. 1. 
Laholm, Kyrkan kl. 11,30. Nattv. 
K näred, Kyrkan kl. 4,30. 
Hnlmstad, Dövstumfören . kl. 11. 
Var berg, Förs.-salen kl 3,1:; . 
Ulriceham n, Kyrkan kl. 11,-15. 
Borås, Caroli Kyrka kl. 2. 
S venljunga, Kyrkan kl. 5,15. 
Nattvard. 

L. 10. Falkö7Jin.<J, Kyrkan kl. 5. 
S . 11. Skarn, Domkyrkan kl. 9,:rn. 

Nattvard. 
S. 11. Lidköping, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
S. 18. Skövde, Kyrkan kl. 1,30. Nattv. 
S . 18. Mölltorv, Kyrkan !cl. 5. Nattv. 
M. 19. B eateberr;, Kyrkan kl. 12,15. 
M. 19. Björ käng, Kyrkan kl. 4,30. 
L . 24. Kungsbackn, Kyrkan kl. 5. 

Nattvard. 
S. 25. Var berg, Kyrkan kl. 12,45. 

Nattvard . 
S. 25. (;öt ebor g, J ohanneskyrkan kl. 

!),ilo . 

AUGUSTI. 
S. 1. Hnlm stnd, Kyrkan kl. 1. Nattv. 

JUNI. 
s. 6. 
s. 6. 

H i l d i n .Q 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. 

Öre br o, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
Öre br o, Nikolaikyrkan kl. 1,30. 
Konfirmation och Nattvard. 

L. 12. 
s. 13. 

M.14. 

M.14. 
T. 15. 
T. lG. 
0. 16. 

0. lG. 

T. 17. 
F. 18. 
s. 20. 
s. 2·0. 
T. 22. 
0. 23. 
T. 24. 
s. 27. 

Filipstad, Kyrkan kl. r.: . 
Norra Råda, Kyrkan kl. 2. 
Nattvard. 
Södra Finnskoga, Kyrkan kl. 11. 
Nattvard. 
Vitsand, Kyrkan kl. G. N:it . 
Torsby, Kyrkan kl. 12. 
Sunne, Kyrkan kl. 5. Nalt uret. 
Gräsmark, Ky1·kan !:l. I I. 
Nattvard. 
Charlottenberg, Pastor "XfH'di 
tionen kl. 5. 
Blomskog, Kyrkan kl. 5. N·lll . 
Säffle, Förs.-hemmet kl. G. 
K ristineharnn, Kyrkan kl. 1. 
Visnum, K11rkan kl. 4. Natt anl. 
Ka?'lstad, Kyrkan kl. 6. 
Kil, Järnvägshotellet kl. G. 
B runskog, Kyrkan kl. 1. Natt'. 
Oslo, Dövstumkyrkan. Nors k 
och svensk gudstjänst ( e n<'-
<lan ! ) . 

Arvika Dövstumförening anordnar ut
förd till Oslo den 26-27 juni. Av1·t•s:.t 
från Arvika lörd. den 26 juni kl. 8 f. m. 
Anmälan om deltagande göres till fru 
Signe Andersson, Viksgatan 37, Arvika, 
före den 15 juni. Postverkets Nordi skt 
Resekort (erhålles på poststation e n) <'l' 
fordras för resan. 

Ca r l-Ä k e Ar e skog, 
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78. 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
JUNI. 
L. 12. (;äv le, Staffans Kyrka kl. I. 

Nattvard. (Pastor Ekman 1n d 
rektor Zommarin som tolk.) 

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

Motala, Gästis i Vadstena, den 24 
juni kl. G. Red. Fondelius: »Skrå
tvånget» . 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
U7J]Jsala, Timmermansg. 1, den 11 

juni kl. 8. R ektor Zommarin: »Ul' jord
klotet s saga». 

Gävle, Dövstumskolan, den 12 juni 
kl. 7,110. R ektor Zommarin: »Marie Gurir 
och radium». 

Bo1·länge, Förs.-hemmet, den 13 juni 
kl. 3, samma föreläsning. 

Anmäl alltid förändring av adre 
Kom i rätt tid till gudstjänit o h 

föreläsning. 
Nästa nurn:me1· av Kyrkobladet utkom

mer den 1 augusti. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 1937 a211 




