
DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
N:r 7. Arg. 8. September 1937 

Tors ten Nord berg . Alt a rtavla i Hummnrs Ky dr.a . 

Kommen, ty nu är allt redo. 
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Ursäkter. 
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse: »En man 

tillredde ett stort gästabud och bjöd många. Och när gästa
budet skulle hållas, sände han ut si'na tj.änare och lät sägC1J 
till dem som voro bjudna: 'Komnnen, ty nu är allt redo'. Men 
de begynte alla strax ursäkta sig. Den först e sade till ho
nom: 'Jag har köpt et.t jordagods, och jag måste gå ut och 
bese det. Jag beder dig, tag emot min ursäkt.' En annan 
sade: 'Jag har köpt fem par oxar, och jag skall nu gå åstad 
ocfl, försöka dem. Jag beder dig, tag emot min ursäkt.' Åter 

·en annan sade: 'Jag har tagit mig hustru, och därför kan 
jag icke komma'. Och tjänaren kom igen och omtalade detta 
för sin herre. Då blev husbonden vred och sade till sin t jä-

.. nare: 'Gå strax ut på gator och gränder i staden, och fö1· 
is hitin fattiga och krymplingar och blinda och halta'. S edan 
;._sade tjänaren: 'Herre, vad du befallde mig har blivit gjort, 

men här är ännu rum'. Då sade herren till tjänaren: 'Gå ut 
· på vägar och stigar, och nödga människorna att komma hit

in, så att mitt hus bliver fullt. Ty jag säger eder att ingen 
av de män som voro bjudna skall smaka min måltid.'» 

Ursäkta att jag kommer för 
sent; ursäkta att jag icke kan 
komma; ursäkta att jag icke kan 
göra det. 

Sådana ursäkter höra vi ofta 
och säger .ofta själva. Det är ett 
slags hövlighet, ofta är det bara 
ord, som vi icke mena något all
varligt med. Sådana ursäkter kun
na gälla inför människor, men de 
gälla icke inför Gud. 

Gud kallade J udafolket genom 
profeterna, men då Jesus så kom 
och inbjöd dem: nu skulle de ta 
emot Guds frälsning, så hade de 
alla de ursäkter som vi läst i lik
nelsen. 

De sade nej till Guds inbjudan. 
Då kallade Gud ·"på hedningarna, 
som togo emot Guds inbjudan. 

Gud inbjuder också oss: »Kom-

(Luk. 14: 16-24.) 

men ty nu är allt redo». Gud har 
berett frälsning för oss, ja, för alla 
människor. Han kallar oss: kom, 
tag nu ·emot den. Vi veta det alla 
så väl, att det är riktigt att und
fly det onda och tjäna Gud. Men 
ä·ndå ha vi så många ursäkter och 
svepskäl. Jag har icke tid, det är 
föreningen och sammanträden, det 
är idrottstävling och utflykt, det 
är allt mitt arbete ·och alla nöjen. 
Och det som är det viktigaste av 
allt, att höra Guds -ord och taga 
emot det, det skjuta vi upp: kan
ske -en annan gång. Men det är 
farligt att skjuta upp. Vi veta 
icke, när Gud kallar oss för sista 
gången. 

Låt oss då lyssna, när Gud kal
lar, taga emot hans ord och följa 
honom. Th. J. 

Till bilden å första sidan. 
Altarmålningen i Rammars kyrka ut

fördes åren 1934-1935 av konstnären 
Torsten Nordberg, Stockholm. Den är 
en av de största kyrkomålningar, som 
finnas i vårt land. Ytan utgör 125 
kvm. 

Målningen föreställer »Det stora gäs
tabudet». Man skulle kunna sätta den 
överskriften: »Salig är den, som får 
bliva bordsgäst i Guds rike!» (Luk. 14: 
15). Till höger på målningen synas de 
obotfärdiga, som icke ville lyssna till 
inbjudningen: »Kommen, ty allt är nu 
redo!» Till vänster synas »fattiga och 

krymplingar och blinda och haltå» och 
alla andra, som Gud och hans sände
blid, de heliga ängla.rna, bjuda att kom
ma. I själva valvet står den kors
märkte Kristus, Konungen, och bakom 
honom skymtar det dukade himlabor
det och de goda tjänarna. Lä11gst bort 
himmelen med dess heliga höjder och 
eviga perspektiv. · 

Det är en altarmålning, som predi
kar både om kallelsen, nåden, himmels
vandringen och den eviga frälsningen. 
Salig är den, som är med i pilgrims
skaran på vandring hem till Jesus! 
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Arhetets glädje. 
Avlidne Rektor Johan Pra

witz skrev i Ny Tidning för 
Dövstumma år 1904 n edanstå
ende artikel. 

Ingen människa känner sig lyck
lig utan lust till arbete. Vi se dag
ligen bevis på, huru den late blir 
fattig och eländig. Ett ordspråk 
säger därför också: »Lat man får 
mager kål». 

Men även där den late av andra 
får nog med penningar, så är han 
ändock fattig, om han saknar ar
betslust, nämligen fattig på glädje 
och lycka. Mången människa tror, 
att om hon blott hade rikedom, så 
att hon kunde slippa att · arbeta, 
men ändock kunde köpa allt, vad 
hon ville, så skulle hon känn.a sig 
lycklig. Men den, som tänker så, 
förstår ej, vad lycka är. Den late 
är en olycklig människa, även om 
han är rik på jordiska ägodelar. 
Hans samvete gnager honom stän
digt, ty han känner med sig, att 
han är en onyttig varelse. Han 
klagar ständigt över, att världen 
är .så tråkig. 

Flit är däremot en källa till 
mycken glädje. Den flitige kän
ner med sig, att han gör nytta i 
världen. Även om han är ensam 
och icke har någon att tala med 
eller umgås med, är han ändock 
ständigt vid glad sinnesstämning, 
ty arbetet roar honom. Han erfar 
ock lycka över, att han genom sitt 
arbete själv förvärvar sig medel 
till ·sitt uppehälle; och glädjen här
över är ·så mycket störr.e, om han 
tillika är sparsam med sina pen
ningar, så att han ej på gamla da
gar, då han ej mer orkar arbeta, 
behöver lida brist. Ett ordspråk 
säger : »Var och ·en är sin lyckas 
smed», varmed förstås, att varje 
människa kan genom flit och om
tanke väsentligt bidraga till sin 

lycka. Sant hette det ock i ·en ka
tekes, som förr lästes i folkskolan : 
»Arbetsamhet befordrar hälsa och 
välstånd, hindrar månget tillfälle 
till synd, hjälper oss att emotstå 
onda . begärelser samt bidrager till 
tröst och sinnesstyrka under mot
gången». 

Men må vi, då vi tala om flit, 
väl ihågkomma, .att människan är 
ej blott kropp utan även ande, att 
hon är ej endast av jordiskt utan 
ock av himmelskt ursprung, samt 
att hon har kommit till jorden för 
att förädla sig och göra sig vär
dig himmelen. Människan skall 
därför, om hon vill vara rätt lyck
lig, vara flitig ej blott i sitt jor
diska kall utan ock i det, som rör 
hennes andes förädling. Hon skall 
alltså ej vara så arbetsam, att hon 
ej får tid övrig att använda till sin 
själs odling och uppbyggelse ge
nom läsning av goda böcker, ej 
heller så sparsam, att hon ej bi
står den, som behöver hjälp. Hon 
skall ej blott arbeta utan även 
bedja. Bedja att Gud må giva 
henne ett rent hjärta och hjälpa 
henne att leva ett rent liv. 

Vad nu blivit .sagt, har en för
fattarinna förut skrivit i 3 små 
verser, som under rubriken »Tre 
gyllene regler» återfinnas i läse
böck-er för skolorna. De lyda : 

Flitig var! Och du skall vinna 
hälsa, munterhet och bröd; 
vägen till din hydda finna 
då ej ledsnad eller nöd. 

Men låt ordning taga vara 
på vad fliten samlat har; 
var betänkt en skärv att spara 
för din sena ålders dar! 

Och var from! Det är det sista, 
första utav alla bud; 
ty om världen all vi mista 
hava vi dock allt i Gud. 
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Marconi. 
Mar-0oni, den nyss avlidne be

römde vetenskapsmannen, som har 
uppfunnit den trådlösa telegrafen 
och radion, och vars livsgärning en 
hel värld beundrar, var en ödmjuk 
kristen, som icke var rädd för att 
bekänn~ sin kristna tro. 

För någon tid sedan uttalade han 
följande vackra och gripande ord 
till en tidningsman, som frågade 
honom om hans ställning till kris
tendomen: 

Vad vi gjort, vi vetenskapsmän, 
khi1 vara stort. Men hur fruktans
värt litet är det inte i jämförelse 
med det, som ännu inte upptäckts 
och förklarats. Varje vetenskaps
man vet, att det finns hemlighe
ter, som vetenskapen aldrig kan 
genomskåda. 

Tron ·ensamt, tron på ett Högsta 
väsen, vars lagar vi måste lyda, 
kan hjälpa oss att med mod och 
styrka möta livets stora hemlig
heter. Gudsförnekelsen har gripit 
omkring sig. Det är alltför många, 
som driva omkring i livet utan 
mål, utan ideal, utan tro. Till des
sa människor skulle jag vilja sä
ga, att det inte finns någon lycka 
utan tro. Människan kan aldrig 
finna frid, om hon inte har en 
religiös känsla av något slag. 

Vetenskapen kan inte döda tron. 
Det finns gränser för vetenska-

pen, och på andra sidan de grän
serna kan ingenting annat än tron 
hålla oss uppe och skänka oss tröst. 

Jag är stolt över att säga, att 
jag är kristen, och att jag tror 
på bönens makt. Jag har den tron 
inte bara som ödmjuk kristen utan 
som vetenskapsman. 

En radioapparat, som inte är 
större än min hand, kan sända 
meddelanden över oceanen, men 
människans hjärna är någonting 
betydligt mera invecklat än den 
finaste apparat, som människan 
någonsin uppfunnit. Radioappara
ten sänder budskap i rymden, soxn. 
nå sin bestämmelseort - kan man 
då inte tro, att det ännu större 
underverket, en människas hjärna, 
kan sända budskap i bönens form, 
som också de nå sitt mål. 

Jag är övertygad om, att det 
skulle vara en fruktansvärd tra
gedi, om mänskligheten förlorade 
sin tro på bönens makt, ty den 
tr·on är den största trösten i li
vet. Utan tro, utan bönens hjälp 
skulle jag själv kanske ej vunnit 
så många framgångar. Vad som 
ständigt uppehållit mig har varit 
min övertygelse, att Gud, endast 
låtit mig vara ett instrument för 
hans vilja, ett instrument för up
penbarandet av hans gudomliga 
makt. 

Sotarpojken och tändsticksasken. 
I ett kök stod en gång en sotar

pojke. Han trodde, att han var all
deles ensam där. Han såg sig för
siktigt omkring. Så tog han en 
tändsticksask och stoppade den i 
fickan. Husmor såg det genom en 
ruta i dörren. Först tänkte hon : 
Han måtte vara bra dum. En 
tändsticksask kostar ju bara två 
öre. Behöver man verkligen göra 
sig så mycket besvär : titta åt a1la 
håll och gå och bära på oro för 
att det skall bli upptäckt - alla 

dessa obehag för en sak, som kos
tar två öre ! Men sedan tänkte 
husmodern : Vad han måtte vara 
h ö g f ä r d i g ! Om han nu ville 
ha ·en tändsticka eller en hel ask 
- varför inte be om det? Blyg
het! Nej, hon hade aldrig träffat 
en sotarpojke, som var blyg. Nej, 
pojken därute i köket var för hög
färdig för att be om en tändsticka. 

Det är inte bara sotarpojkar, 
som göra så. Det är lika ofta 
springpojkar, som äro hemma hos 



en kund och bli ensamma i tam
buren, medan frun går efter peng
ar. Det är flickor och pojkar, som 
äro på väg från fester sent på 
kvällen. De gå förbi äppelträden 
eller jordgubbslandet. Om de då 
falla för frestelsen att stjäla, så 
beror det ofta bra mycket på dum
het. Man vet så väl, att det kom
mer att kännas obehagligt efter
åt; man förlorar sitt goda samvete 
och kan inte se folk i ·ögonen. Är 
det inte bra ·dyrt pris för ett par 
jordgubbar eller ett äpple? 

Börjar man med blyertspennor, 
tändsticksaskar, jordgubbar, äpp
len, så år de första små stegen på 
brottets väg tagna. Snart tar man 
mer och mer. Man stjäl broschen, 
klockan, portmonnän, kassaskåpet. 
Men Gud har menat, att vi skulle 
leva i gemenskap med varandra. 
Ordet .samhälle måste ju betyda, 
att där bo människor, som hålla 
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samman. Den .som kommer in på 
brottets väg, han vandrar bort 
från den mänskliga gemenskapen. 
Han blir hård och hjärtlös. Hur 
mycket nöd ·och bekymmer han än 
tillfogar ·sin nästa, så oroar det 
honom inte. Han blir asocial -
det ordet betyder, att då vi andra 
leva tillsammans i vänskap och 
hjälp, ·så står han utanför och ser 
på. Sedan griper han in, när det 
passar honom och utför sitt fula 
verk. Han förlorar all glädje! För 
din egen skull och för andras skull 
- kämpa mot all oärlighet! Var 
på vakt mot varje frestelse, även 
om det bara är en liten tändsticks-
ask ! Håll tillsammans med män
niskorna! Försök att hjälpa i stäl
let för .att .skada! Sök att giva i 
stället för att taga! Ser du nå
gon frestas, så säg vänligt men 
bestämt: Detta skall du inte röra 
- det är ju inte ditt! 

Fritt efter J oelson : Din klara sol. 

Tyngdlagen. 
I kyrkan Westminster Abbey i 

London finns bland många andra 
gravstenar över döda stormån en 
som bär namnet Isac Newton. Han 
var en av Englands mest berömda 
söner. Det var han som upptäckte 
tyngdlagen, den lag som verkar, 
att möblerna i våra rum bli ståen
de kvar ·på golvet och icke byta 
plats och ställa sig i taket. 

En dag var Newton på besök i 
sitt barndomshem. Han gick ge
nom trädgården och såg på frukt
träden. Då föll ett äpple ner från 
en gren. Han hade ju sett det
samma många gånger förr, men 
nu började han tänka på orsaken 
härtill. Hur högt ett äpple än 
hänger, så faller det alltid till mar
ken, när dess skaft brister. Lik
som med hjälp av osynliga trådar 
drager jorden frukten ned till sig. 
Från den :stunden började han öd
mjukt forska efter sanningen och 
kunskapen om livet. ödmjukt, ty 
han sade senare: Själv tycker jag, 

att jag liknar ett barn, som leker 
vid havets strand och roar mig 
med att leta efter en glatt sten 
eller en vacker mussla. Men san
ningens hav ligger outforskat 
framför mig. 

Liksom tyngdlagen drager allt 
nedåt mot jorden, så drager syn
dens kraft eller lag i vårt eget 
hjärta oss nedåt, d. v. s. frestar 
oss att göra sådant, som avlägsnar 
oss från Gud. 

Men måste det för alltid vara 
så? Det är något inom oss, som 
motsäger en .sådan tanke. Min 
hand faller ner, följer tyngdlagen, 
när jag inte håller den uppe. Men 
jag kan dock föra den dit jag vill. 
Det finns således en annan kraft 
än den som drager nedåt. Även 
på det .andliga och det moraliska 
området finna vi detsamma. Den 
kände engelske politikern Arthur 
Henderson höll en gång ett före
drag för arbetare och berättade 
då om sitt eget liv. Han var som 
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Våra kyrkor. 

Linköpings Domkyrka. 

Linköpings Dom
kyrka är byggd av 
kalksten i tre skepp. 
Vid västra gaveln 
reser sig ett 105 m. 
högt torn. - På 
1230-talet började en 
kyrka byggas runt 

omkring en äldre och 
mindre kyrka. Av 
denna 1230-talskyrka 
kvarstå ännu bl. a. 
några pelare. - Om
kring 1412 började 
man uppföra ett nytt 
kor, som blev färdigt 

1498. Tornet byggdes 
1747-1758. - Ko
ret prydes nu .av 
den norske konstnä
ren Henrik Sörensens 
år 1935 utförda altar
målningar. (Se Kyr
kobladet n :r 2 1935. : 

ung i lära hos en järngjutare. Al
la hans kamrater på arbetsplatsen 
voro ivriga vadhållare vid idrotts
tävlingarna. Henderson blev na
turligtvis likadan. Han vann ock
så mycket pengar. Snart hade han 
tagit det andra steget på den far
liga vägen: han började spela kort 
och gå på krogarna. Och så bar 
det utför med honom. Men en dag 
- berättade han vidare - frå
gade han sig själv: vart skall det
ta föra hän? Och så beslöt han 
sluta med detta liv och slog in på 
en annan väg, Kristusvägen, i 
stället. Den har han sökt följa 
alltsedan. - Har jag senare kun
nat fylla min plats till nytta för 

mina medmänniskor, så beror det 
helt ·och hållet på det beslut jag 
fattade den gången, tillade Hen
derson. Han tänkte många gång
er tillbaka på de unga män, som 
då voro hans kamrater. De fort
satte på vägen utför. 

Med vår egen kraft förmå vi 
intet. Då följa vi de krafter, som 
draga nedåt. Men därför böra vi 
med glädje och tacksamhet lyssna 
till det gamla budskapet om Guds 
kraft, om seger över död och grav. 
Ty med Guds kraft kunna vi stå 
emot allt det som vill dra oss ner 
och i stället leva ett liv i frihet 
och härlighet. 
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Hemligheten. 
Hjalmar var en ovanligt präktig kam

rat. Han var alltid redbar och sam
vetsgrann och därtill glad och hjälp
sam. Det var mer än en av hans vän
ner och kamrater som undrade, varuti 
hans »hemlighet» bestod. 

Hemligheten var denna: På väggen 
i hans rum strax över skrivbordet, så 
att han alltid måste observera det, hade 
han fäst en liten papperslapp, varpå 
d t tod krivet: »Lev varje dag, som 
om det vore din sista!» - Han levde 
varj dag, som om det skulle vara hans 

i ta. Icke underligt att han i fråga 
om g a egenskaper var bättre än de 
andra i hela kamratkretsen. 

Du borde leva ditt liv på samma sätt. 
I >u v t icke, när ditt livs sista dag är 
i 1111 • Det kan vara dagen i dag likaväl 
so m någon annan. Det skulle vara både 

nyttigt för dig och lyckligt för dig att 
ha den sanningen för ögonen. Hur 
skulle du icke därigenom bli redbar och 
samvetsgrann i dina arbetsuppgifter och 
glad och hjälpsam i din samvaro med 
kamrater. 

Du vill väl icke, att din sista dag 
skall levas i slarv eller kärlekslöshet. 
Nej, den vill du icke fläcka ned med 
någon synd. Din sista dag vill du leva 
helt efter din himmelske Faders vilja. 
När dess afton kommer, vill du trohjär
tat bedja: »Om det stilla dödens bud i 
denna natt jag hör, det är min tröst att 
din, 0 Gud, jag lever och jag dör». -
Psalmisten beder: »Lär oss betänka, 
huru få våra dagar äro, för att vi må 
undfå visa hjärtan». Ps. 90: 12. 

Lång väg att vandra jag ej har, 
Men viktigt är vart steg jag tar. 

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

15 .. nd. . Trefaldighet. 5 september. 
(,'lö111 i ·k Gud i ditt arbete! Matt. 
G: lD- 23. 

M. uk. 10: 38-42. Ett är nödvän
<l i 'L: att tänka på Gud. 

T. I Ko1·. 7: 29-31. Denna världen 
·kall försvinna . 

MaLL. 6: 24-27. Var icke bekym
rad ! 

T. Matt. 6: 28-32. Se på liljorna på 
mark n! 

I• . Matt. 6: 32-34. Sök först Guds 
i·ik ! 

L. Joh. 6: 10-15. Tacka Gud för hans 
gåvor ! 

16 Sönd. . Trefaldighet. 12 september. 
J esus har rnakt över döden. Joh. 
11: 32- 45. 

M. Joh. 11: 1 - 29 . en som tror på 
Kristus, kall 1 va. 

T. Luk. 7: 11-17. J esus tager bort 
sorgen över död n . 

0. Hebr. 2: 14-15. Jesus tager bort 
rädslan för döden. 

T. J oh . . 5: 19-21. Jesu gör levande 
dem, han vill. 

F. Joh. 6: 26-27. Försök att få del 
av det eviga livet! 
Upp. 21: 3-5. I himmelen finns 
ingen död. 

17 Sö:nd. c. Trefaldighet. 19 september. 
Du skall hålla vilodagen helig. 
Matt. 18: 1-7. 

M. Mark. 2: 18-28. I Jesu sällskap 
på vilodagen. 

T. Apg. 16: 13-15. Jesu lärjungar 
bad tillsammans på vilodagen. 

0. Luk. 4: 16-19. Jesus läste Guds 
ord på vilodagen. 

T. Luk. 4: 33-41. Jesus hjälpte and
ra på vilodagen. 

F. Luk. 14: 7-14. Den rätta ödmjuk
heten. 

L. Gal. 5: 7-10. Hindrar dig något 
från att lyda Gud? 

18 Sönd. e. Trefaldighet. 26 september. 
På väg till hirnmelen. Mark. 10: 
17-27. 

M. J oh. 10: 23-28. Ingen kan slita 
oss ur Guds hand. 

T. Rom. 10: 8-13. Var och en som 
tror på Kristus skall bliva frälst. 

0. Matt. 22: 41-46. Vad anser du 
om Kristus? 

T. 1 Kor. 1: 4-9. Kristus skall giva 
eder kraft intill änden. 

F. Joh. 3: 12-16. Var och en som 
tror på Kristus, skall hava evigt 
liv. 

L. Gal. 3: 2~29. Den som hör Kris
tus till ärver evigt liv. 

Biblar kunna erhållas genom dövstumprästerna. 
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Gudstjänster. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

SEPTEMBER. 
F. 3. Gim o. Kyrkan kl. 11. 
L. 4. Norb erg. Kyrkan kl. 4,30. 
S. 5. Stockholm . Storkyrkan kl. 2. 
S. 5. Lidingö. Kyrkan kl. 4. 
M. 6. Ljusterö. Kyrkan kl. 1,30. 
F. 10.. Gnesta. Frustuna Kyrka kl. 1,:iu. 
L. 11. Katrineholm. Kyrkan kl. 4,30. 
S. 12. Eskilstuna. Klosters Förs.-hem 

kl. 11. 
L. 25. Hällestad. Kyrkan kl. 3,45. 
L. 25. Norrköping. Hedvigs Förs.-hem 

kl. 8. 
S. 26. Linköping. Domkyrkan kl. 1. 

OKTOBER. 
F. 1. Norrtälje. Kyrkan kl. 12. 
L. 2. S ala. Kyrkan kl. 11. 
S. 3. Stockholm . Storkyrkan kl. 2. 

S. G. Sven fors. 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

S tockholm . S yföreningen samlas Svea
vägen 36 torsdagen den 9 sept. kl. 7. 
Gamla och nya deltagare äro välkomna. 

N orrköping. Gudstjänst i Hedvigs 
Kyrka d en 5 sept. kl. 12,30 av Dövstum
lärar e ö sterlund. Dövstumkretsen, Ma
r ielunds Kyrksal, den 15 sept. kl. 8. 
Stad i ns dövstumma inbjudas. F r öken 
Tor a Kar lsson berättar om Dw kyrk
liga ungdomsrörelsens Riksstämma i 
Stockholm. - Den 29 sept. arbetsmöte. 

Linköping. Förs.-hemmet, den 11 
sept. kl. 8. Föredrag av Dövstumlära
re österlund om Palestina. Ljusbilder. 

F j ä r d e D i s t r i k t e t. 
SEPTEMBER. 
L. 4. L aholm , Kyrkan kl. 11,30. 
L. 4. K näred, Kyrkan kl. 4,:rn. Natt-

vard. 
S. 5. H alm stad, Dövstumfören. kl. 11. 
S. 5. Falkenberg, Kyr kan kl. 2,30. 

s. 12. 
s. 19. 
L. 25. 
s. 26. 

Nattvard. 
Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 
Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45. 
Bäckefors, Kyrkan kl. 1,30. 
M ellerud, Förs.-hemmet kl. 11 ,30. 
Nattvard. 

S. 26. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 

OKTOBER. 
L. 2. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45. 
S. 3. Borås, Sockenstugan kl. 2. 

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. 
SEPTEMBER. 
S. .5. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30. 
S. 5. Örebro, N. Förs . ..:hemmet kl. 11. 
S. 5. Glanshammar, S J akobsson kl. 1. 
S. 12. Kil, Järnvägshotellet kl. 1,ao. 
S. 12. Arvika, Förs.-hemmet kl. 5,30. 
S. 26. Filipstad, Kyrkan kl. 1. 

OKTOBER. 
S. 3.. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,110. 
S. 3.. Örebro. N. Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 3. Nora, Kyrkan kl. 1. 

Ca r l-Ä k e Ar e skog, 
Sturegatan 12, örep": o. Tel. 54 78. 

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

.Stockholm , Upplandsg. 7, den 19 sept. 
kl. 7,ao. Fru Ester Toft: »Dövstumma 
i Asien». 

Eskilstuna den 12 sept. efter Guds
tjänsten. F~stor Areskog: »En resa till 
Öland». Ljusbilder. 

Motala Blå Bandet, den 12 sept. kl. 
4. Rektor Zommarin: »Marie Curi c 
och radium». 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Öre bro, Dövstumföreningen, den 11 

sept. kl. 7,30. Pastor Svenfors: »Islam 
- en världsreligion». Ljusbilder. 

Kil Järnvägshotellet, den 12 sept. ef
t er Gudstjänsten. Samma föreläsning. 

A rvi'ka Församlingshemmet, den 12 
sept. eft~r Gudstjänsten. Samma fö
reläsning. 

AVLIDNA. 
Gustav Daniel Persson, Stockholm, den 

1 aug., 53 år. 
Karl Gustav Karlsson, Säby, Väst

manl., den 8 aug., 67 år. 
Karl Albin Gerhard Blomberg, Stock

holm den 22 aug .. 50 år, och hans 
hust;u Anna Josefina, f. Malmberg, 
samma dag, 52 år. 

Jag vet ej, vilken d°:g bl~r sist, 
M en döden kom m er lika visst. 
Jag om mitt hus och hjärta då 
B estyre så, • 
Att den ej p lötsligt kommer pa! 

Om jag med Gud och nästan har 
Mitt hjärtas räkning r en och klar , 
E .i något k'ual min frid förstör, 
Mitt hopp förströr , 
Evad jag lever eller dör. 

Ps. 468: 7-8. 
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