
DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 
N:r . Arg. 8. 

Tors ten Nordbel'g. 

Tacksägelsedag. 

De rika skördar, som förgyllde 
Med mogna ax vår åkerjord 
Och såningsmannens lador fyllde 
Med korn till brödet på vårt bord, 
De oss förkunna, Herre kär, 
Hur underbar din godhet är. 

Du är vår Fader, Dig vi prisa 
För varje gåva jorden bjöd, 
Men bedja ock, att Du må spisa 
Vår själ och ande med det bröd, 
Som kommer från din himmel ner 
Och evigt liv åt världen ger. 

Oktober 1937 

(Sv. Ps. 657.) 
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Tacka Herren! 
Tacken H erren, ty Han är god, 

ty hans nåd varar evinnerligen! 
(1. K rön. 16 : 34). 

Varje år firar vår svenska kyr
ka en tacksägelsefest den 4 Bön
dagen, som i år infaller söndagen 
den 10 oktober. Människorna sko
la då samlas i Herrens hus för att 
tacka Gud för hans stora välgär
ningar och godhet. På några plat
ser i vårt land brukar man på den 
dagen vid Herrens altare lägga ned 
det bästa av det, som man skördat 
för att på synligt sätt frambära 
sitt tack till Herren Gud. Altaret 
och altarringen kan då vara smyc
kad med allehanda skördealster, 
kärvar av råg, vete och havre och 
en mängd olika frukter. Det är 
en mycket god och vacker sed. 

Det gamla Israels folk kunde 
tacka Herren. Många äro de lov
sånger, som man sjöng till Her
rens ära, och som vi återfinna i 
Psaltaren. En känd tacksägelse
sång är tempelsången: »Tacken 
Herren, ty Han är god, ty hans 
nåd varar evinnerligen». Den sån
gen behöva också vi lyssna till och 
lyda, vi stackars otacksamma 
människor. Du vill gärna, att man 
skall tacka dig för dina gåvor eller 
för din godhet. Men du glömmer 
själv att .tacka Gud för hans out
grundliga, stora godhet mot oss. 
Hur har Gud icke haft tålamod 
med dig! Har Han icke beskyddat 
dig och hjälpt dig fram i världen 
trots din egen skröplighet och 

svaghet! Hur ofta giver Han dig
icke något att glädjas över och bär 
dig genom sorg och bekymmer! 
Gud är sannerligen god! Han lå-
ter sin sol gå upp över både onda 
och goda. Han vill glädja och hjäl-
pa alla. 

Min vän! Känner du icke ett. 
starkt behov av att vilja tacka Gud 
för hans godhet emot dig, då är 
du en hård människa. Men hår 
du förstått Guds kärlek och lärt 
dig att tacka och lovsjunga, lyck
lig är du då. Den som är tack
sam, han är också förnöjd. Med 
tacksamhet kommer välsignelse. 
J·ag känner flera dövstumma, som 
bo långt ute i skogarna i fattigdom 
och isolering. Och icke nog där
med: några av dem äro genom 
sjukdom och lidanden bundna vid 
sjuksängen. Men de tacka Gud 
varje dag för hans godhet. De ha 
funnit Gud. Saliga äro de. Detta 
livets lidanden och nöd har icke 
kunnat tysta ned deras tacksam
het. 

En samvetsfråga ställer jag till 
dig: Tackar du Gud för hans sto
ra godhet mot dig? 

0, allsmäktige, himmelske Fa
der, som alltid giver oss goda gå
vor och dagligen bevarar oss för 
skada och farlighet, giv oss nåd 
att erkänna din godhet, och upp
väck oss till att alltid prisa och 
lova dig! 

Amen. 
A -g. 

Underverk i naturen. 
En persisk yngling satt en dag 

i djupa tankar under palme:r:na i 
sin faders trädgård. Hans gam
le, vise fader frågade honom: 
»Vad tänker du på?» Han sva
rade: »Fader, jag ville så gärna 
få se ett riktigt underverk ! » 

»Då skall jag berätta för dig, 

vad jag en gång såg i min ung
dom», sade fadern. »En indisk fa
kir (undergörare) kom till mitt 
hem och ville utföra ett under
verk, som han sade. I sin hand 

. hade han en granatkärna. Denna 
planterade han i marken. Och se, 
strax stucko där fram några grö-



·na blad. Så växte en stam fram 
inför våra häpna ögon. Den blev 
hastigt allt grövre. Och det väx
te fram sju grenar på den. Så 
hämtade fakiren litet vatten och 
stänkte på trädet tre gånger. Ge
nast voro grenarna fullsatta med 
gröna blad. En härlig doft omgav 
-oss. Och vi förstodo, att den kom 
från en mängd purpurfärgade 
blommor, som spirade fram mel
lan bladen och hängde ned i kla
sar. När vinden rörde trädet, 
ströddes blombladen omkring oss 
-som snö. Och plötsligt hängde där 
i deras ställe röda granatäpplen 
mellan bladen. Nu gjorde fakiren 
några handrörelser, och se, trädet 
-stod där snart med nakna grenar 
som på vintern. Så gick fakiren 
sin väg lämnande oss i djupaste 
förundran. » 

Sonen frågade ivrigt: »Vad het
te han, denne underbare man?» 

»Min son», sade den gamle, det 
var säkerligen blott inbillning, 
synvillor, som han på något sätt 
lyckades åstadkomma. Men se dig 
·omkring här i trädgården, och du 
skall få se allt detta i verklighe
ten ! Sker icke detsamma med var
je fruktträd ? »-

»Jo, men omärkligt och under 
lång tid», sade ynglingen. 

Fadern svarade: »Men är icke 
just detta det underbaraste hos 
Guds skaparkraft, att allt sker i 
stillhet? Äro naturens verk där
för mindre underverk? Och skulle 
:icke de under, som du nu vill se, 
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snart bli lika naturliga, om du fin
ge se dem varje år?» 

Ynglingen sade: »Jo, du har 
rätt. När jag fått upp ögonen för 
de stora undren i Guds verk, som 
möta mig vart jag blickar, då läng
tar jag icke mera att få se andra 
underverk.» 

Men underverken i Guds skapel
se borde vi mera se och glädjas 
över! Hur är icke en vanlig, hög 
svensk fura ett byggnadsunder
verk, där den reser sig stolt, stark, 
smidig och rak till kanske 20 me
ters höjd och byggd av små, små 
celler? Den arkitekten har för
stått sin sak! - Och vilken av 
människor byggd flygmaskin kan 

_ jämföras med flygapparaten hos 
en backsvala, där den som ett skott 
skjuter in i sitt hål utan att bry
ta nacken av sig. Eller hos en li
ten fluga, som .så blixtsnabbt kan 
både starta och stanna. Den in
genjören visste, vad han gjorde! 
- Vilken idrottsman vill tävla 
med gräshoppan i stående hopp, 
bedömt efter hopparens storlek? 
- Vilken målare vill tävla med 
den konstnär, som skapat solned
gången eller färgerna i en vanlig, 
svensk blommande dikesren? -
Det är underverk av vishet och 
styrka och skönhet, varhelst vi se, 
från vårens blomma till höstens 
gula löv. Det är den Eviges fot
spår, det är Guds väldiga namn
teckning, som han skrivit på sina 
verk. 

"Om någon är kristen, så ar han det." 
(En skildring från dövstumvärlden.) 

En dövstum j ordbruksarbetare 
.J. i Blekinge blev för omkring 25 

. år sedan nästan helt blind. Han 
var mellan 50 och 60 år gammal. 
·Han kunde då icke längre försör
ja sig med sitt förra arbete och 
kunde icke lära sig något blind
arbete, varför han blev intagen i 

församlingens ålderdomshem. Men 
på grund av sin <lövstumhet och 
blindhet måste han ju gå där syss
lolös och utan att kunna tala med 
människor. Ingen kunde förstå 
hans språk, ingen kunde meddela 
honom något, ingen kunde förkla
ra något för honom ! 
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J. stod inte länge ut med ett så
dant liv. En gång försökte han 
taga sitt eget liv. Så tillkallades 
dövstumprästen. Men J. var bit
ter, förtvivlad och ville icke låta 
tala med sig. Dövstumprästen 
måste lämna honom med den 
smärtsamma känslan, att han ab
solut intet kunde göra. 

En kort tid därefter satt döv
stumprästen i en liten krets döv
stumma 3 mil från J :s hemför
samling. Han berättade för dem 
om J. och sade bl. a., att den enda 
räddningen, som han kunde se för 
J. vore, om J. finge en vän, som 
kunde tala med honom och ofta 
kunde besöka honom. 

Bland dessa dövstumma satt då 
en ung man, skomakaren S., någ
ra och tjugo år gammal. Han bod
de en mil från J :s hem. Dövstum
prästen såg, att S. blev gripen av 
berättelsen om J., men tänkte icke 
alls, att räddningen för J. skulle 
komma genom honom. 

Några månader efter samkvä
met kom dövstumprästen åter på 
besök hos J. Han fann honom då 
mycket förändrad : språksam, 
tacksam, hoppfull. Han frågade 
föreståndarinnan, vad som hänt, 
eftersom J. blivit så förändrad. 
Hon svarade: »Hit kommer ofta 
och alltid varje söndagseftermid
dag en ung dövstum. Han sitter 
länge och tecknar med J., och om 
söndagarna går han igenom da
gens predikotext och förklarar 
den. Detta har förändrat J., så 
att han nu sällan får något rase
rianfall, sällan är förtvivlad, but
ter och tvär.» 

Söndag efter söndag i över 25 
år har S. besökt den gamle döv
stumme och nästan helt blinde J., 
som nu är över 80 år gammal. 
Hans besök är den enda ljuspunk
ten i J :s mörka, fattiga liv. Hela 
veckan längtar han efter sönda
gen och andaktsstunden tillsam
mans med S. - Skulle S. någon 
gång dröja bara några minuter 

över den utsatta tiden, är J. i en 
oerhörd spänning. 

När det blir för svårt för före
ståndarinan på ålderdomshemmet 
med vården av J., måste hon sän
da efter S., och han kommer vil
ligt och stilla, fast han har myc
ket annat att göra. 

Vintern 1929 blev det en svår 
snöstorm. J. var förtvivlad över 
att hans vän icke skulle kunna 
komma. Men S. kom även den da
gen. Han måste vada genom snön 
den milslånga vägen. Förestån
darinnan för ålderdomshemmet 
utbrast då: »Om någon är en kris
ten, så är han det!» 

över ett tusental dagar har S. 
under de senaste 25 åren offrat 
för att hjälpa och glädja en olyck
lig medmänniska. Vilken belöning 
har han fått för denna trofasthet 
i utövandet av av sin goda gär
ning? Ibland när dövstum präs
ten .träffar honom, brukar denne 
klappa honom på axeln och säga: 
»Tack skall du ha ! Jag är myc
ket glad för vad du gör för J. ! 
Det är vackert gjort!» Den lönen 
är ju icke stor för så mycken upp
offring. En större lön har han 
dock fått, men den ser han icke 
själv. Han har blivit en mer och 
mer god och fin man, en gentle
man. Han har mer och mer lärt 
sig förstå och känna glädje i att 
göra Guds vilja. Han är i alla 
avseenden den bäste man, som jag 
hittills träffat. Ingen hörande 
sätter jag så stort värde på som 
på denne dövstumme man. Han 
är en sann kristen personlighet. 
Han skulle kunna säga om sig 
själv detsamma som aposteln Pau-
1 us i Galaterbrevet 2: 20: »Nu le
ver icke mera jag, utan Kristus 
lever i mig». Men själv säger 
han endast: »Det är så litet. Jag 
ville göra mycket mera, men jag 
är en stackare, som lever helt av 
Guds nåd. Gud är god.» 

Men människor som känna ho
nom, anse S. alls inte för någon 
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Den första skolstrejken. 
Det var en gång en lärare, som 

sökte kämpa mot svordomens 
synd. En dag fick ha1i en tanke. 
Men den var så djärv, så han tve
kade länge. Och när han kom 
fram med sitt förslag till pojkar
na, var han nästan rädd. Han 
sade: De flesta av er tycka ju om 
att svärja. Ni gör det ju så gott 
som dagligen. Svordomarna höra 
alltså till ert språk. Men det språk, 
man talar, bör man ju också kun
na skriva. Det kunde ju tänkas, 
att ni ville använda namnen på 
onda andar och på djävulens rike, 
då ni skriva brev till en god vän, 
och då böra ni ju kunna stava de 
namnen rätt. Annars tycker ju 
brevets mottagare, att ni äro 
okunniga och obildade. Och nu ta 
vi upp våra rättskrivningsböcker 
- jag skall diktera! Nu börja 
vi! - - - Vet ni, vad som hän
de? Det blev strejk. Strejk för 
första gången. Ingen enda tog 
upp sin skrivbok. Ingen enda 
drog korken ur bläckhornet. Ing
en enda rörde vid sin penna. Det 
blev dödstyst. Och i tjugu par 
ögon läste läraren: Nej, nej, du 
kan inte mena det! Nej, nej, det 
är för hemskt! 

Varför ville inte pojkarna skri
va? Jo, det är en stor skillnad 
på att tala och att skriva. 

En fru satt en gång hos en med
lem i Skolstyrelsen och klagade 
över en av lärarna. Men medan 
hon talade, skrev skolstyrelsemed
lemmen upp alltsammans. När 
hon talat färdigt, sade han: Det 
var bra, att jag fick veta allt det 

stackare. Han är en duktig hant
verkare, som med sitt arbete all
tid väl har kunnat försörja sig 
själv och därtill haft något över 
att dela med sig åt dem, som ha 
det sämre än han. 

Efter Mr. i F ör samlingsbladet. 

här. Här ha vi det nu i skrift -
var så god och skriv ert namn un
der ! Frun blev alldeles förskräckt. 
Nej, nej, det skrev hon aldrig un
der! Jag har nog sagt en del, 
som inte är alldeles sant. Vill ni 
inte bränna det här papperet -
jag skall aldrig prata så mera! -
Ja, så är det. När man skall skri
va, då är det inte bara prat läng
re ; då övergår man från tal till 
handling. Då blir det allvar. Och 
nu tänka vi åter på pojkarna i 
skolan. Här sutto de nu alla tju
go, och det liksom ropade inom 
dem: Nej, nej, låt oss slippa -
det är för hemskt! 

Varför är det för hemskt? Där
för att det finns en hemsk, en ond 
värld. Den består av onda viljor, 
viljor som stå emot Gud. Och i 
alla tider har man tänkt sig en 
furste, en konung, som alla dessa 
onda viljor tillbedja och tjäna. 
Man har kallat honom - djävulen. 
Man har kallat honom satan, som 
betyder motståndare ; han står 
Gud emot. Ännu ett namn har 
han fått. De gamla grekerna 
trodde · på en gud, som var sko
gens gud : Pan. Hans namn har 
förändrats och i vårt svordoms
språk blivit ett namn på djävu
len. Djävulen och hans skara av 
onda viljor smyga osynliga om
kring bland oss. De vilja utvid
ga sitt rike. De vilja icke att vi 
skola få den stora lyckan att vara 
Guds barn. De vilja draga oss 
ned i sitt hemska mörker. Och 
när vi svärja, är det just dem vi 
ropa på. - En man står i ett gat
hörn och svärjer, och hans ord lå
ta som en hemsk bön. Vad me
nar han? Menar han verkligen, 
som han säger, att djävulen skall 
komma? Är det inte alltför 
hemskt! Han svarar : Jag menar 
det inte. Varför säger han det 
då? Förstår han inte, att han så 
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småningom glider in i det ondas 
våld, om han ropar så! 

Gud vare tack, att svenska poj
kar dock göra strejk, när det blir 
fråga om att skriva svordomar. 
Då är det hopp om, att det goda 
skall segra. Och om Gud får göra 
hjärtat rent, då slutar man svärja. 

Våra 

Hudiksvalls kyrka är vackert 
belägen på en höjd. Från alla håll 
i staden synes det koppparklädda 
tornet och det höga taket. Upp
förd av gråsten blev kyrkan fär
digbyggd 1672. Skiftande öden 
har kyrkobyggnaden sedan genom
gått. V id ryssarnas härjningar ef
ter ostkusten 1721 bortrövades al
la hennes dyrbarheter. Ett minne 
från denna händelse är bevarat i 
kyrkans kor. Vid predikstolen 
hänger en gammal kanonkula och 
en inskrift berättar, att ryssarna 
beskjutit helgedomen, varvid ku
lan trängt in i koret men ej ska
dat altartavlan. Kyrkan genom
går för närvarande en genomgri
pande restaurering. Under kyr
kans golv har man härvid funnit 
en gravplats, som förmodligen 
gömmer stoftet efter Hudiksvalls 
märkligaste man i äldre tider, 
prosten Olof Broman, vilken avled 

En ren och god människa hör du 
aldrig använda svordomar. Om 
Gud får regera i ditt hjärta, då 
fly de onda andemakterna. Och 
då vill du varken höra eller näm
na deras namn. Då hjälper du 
också kamraterna att sluta med 
svärj an det. 

Efter Joelsson: »Din klara sol ... » 

kyrkor. 

1750. Bromans byst är rest i en 
plantering invid kyrkan. 

Tag dig tid! 
Tag dig tid att säga ett vänligt 

farväl till dina kära, innan du går 
till ditt dagliga arbete! Det skall 
underlätta mödorna och göra ditt 
sinne gladare. 

Tag dig tid att bedja morgon 
och afton! Morgonbönen skall 
skänka dig kraft att möta dagens 
möda och frestelser, och du skall 
sova lugnare, när du anbefallt dig 
åt Guds beskydd. 

Tag dig tid att vara vänlig mot 

dem som du har omkring dig och 
som komma till ditt hem! Försök 
att bereda dem glädje och vara 
dem till tröst och hjälp i deras be
kymmer och svårigheter! 

Tag dig tid att lära känna Kris
tus och komma allt närmare Ho
nom! Ty för var och en av oss 
kommer en gång den stund, då 
Hans frälsarehand och Hans när
varo komma att betyda mera än 
allt annat i hela världen. 



63 

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

19 Sönd. e. Trefaldighet. Mikaelida
g n. 3 oktober. Där hjälp behö
v s , är J esus nära. Luk;. 13: 10 
- 17. 

M. J oh. 9: 1-11. Jesus botar en blind
född. 

T. Matt. 9: 1-8. Jesus botar en lam 
man. 

0. ; f . 4: 25-28. 
T. Kol. 3 : 8-10. 

h ä ftig! 
F. Ef. 6: 10-12. 

T n s kraft! 
L. Kol. 3 : 1-4. 

till! 

Tala sanning! 
V ar icke ond eller 

Bliv stark i H er-

Sök det som är ovan-

2 "nd. e. Trefaldighe~. 4 Böndagen. 
J 0 oktober. Vi äro inbjudna till 

11ds rike. Matt. 21: 33__:_44. 
M. Matt. 22: 1-14. Alla äro inbjudna. 
T. Il br . 10': 19-23. Gud är trofast, 

som har kallat oss. 
Ef. i:; : 15-21. Tacka Gud Fadern 
för a llt! 

T. Luk. 6,: 26-29. Gör såsom Kris
u säger! 

F. Matt. 3 : 8-10. Bär god frukt! 
L. Matt. 13: 44-50. Himmelriket är 

<l t bästa, som du kan äga. 

21 önd. e. Trefaldighet. 17 oktober. 
ölc hjälp hos Jesus! Luk. 18-1 

- 8. 
M. Joh. 4: 46-53. Bed Jesus om hjälp! 
T. • f. 6: 10-12. Sök -kraft hos Her

. n! 
0. Ef. 6: 13-17. Tag på dig hela 

Guds vapenrustning! 

AVLIDNA. 

Johan H nning Hell berg, Tuna, Söder
manland, d en 25 aug., 55 år. 

Karl Augu t Persson-Ju4lin, Enköping, 
den 9 pt., 58 år. 

Herren sl all 'Vara ditt eviga ljus, och 
dina sorgedagar skola hava en ände. 

Jes. 60: 20. · 

Und.erstödjande kretsen i 
Upp s· al a har å r smöte i Vindhem den 
23 okt. kl. 6,45. Kl. 6 hålles gudstjänst 
för dövstumma och efter årsmötet visas 
filmen »Taland händer». 

T. Rom. 11: 13-24. Giv akt på Guds 
godhet och stränghet! 

F. Kol. 1: 24-29. Gläd dig över li
dande för Kristi skull ! 

L. 1 J oh. 5: 14-15. Jesus hör allt, 
som vi bedja om. 

22 Sönd. e. Trefaldighet. 24 oktober. 
Strid för att bevara tron! Mark. 
4: 21-25. 

M. Matt. 18: 15-22. Du måste förlå
ta din nästa. 

T. Fil. 1:6-11. Jesus har börjat sitt 
goda verk i dig. 

0. Matt. 18: 23-35. Var barmhärtig · 
mot din nästa! 

T. 2 Tim. 2: 19-21. Vänd dig bort 
från orättfärdighet! 

F. Rom. 11: 33-36. 0, vilket djup av 
rikedom, visdom och kunskap hos 
Gud! 

L. Luk. 6: 36- 38. Var barmhärtig 
såsom den himmelske Fadern är 
barmhärtig! 

23 Sönd. e. Trefaldighet. 31 oktober. 
Vårt liv i samhället. Matt. 17: 24 
-27. 

M. Mark. 12: 41-44. Jesus ser till 
hj ärtelaget. 

T. Matt. 17: 24-27. Väck icke förar
gelse! 

0. Rom. 13: 1-7. Gör det som är 
gott och rätt! 

T. 1 Tim. 2: 1-6. Bed för konung och 
överhet! 

F. Apg. 4: 16-20. Lyd Gud mer än 
människor! · 

L. Fil. 2: 5~11. Kristus var lydig. 

Föreläsningar. 
S j ä t t e D i s t r i k t e t. 

Söderhamn, den 9 okt. efter guds
tjänsten. Pastor Svenfors: »Mormoner
na - ett underligt religionssamfund». 
Ljusbilder. 

HiUliksvall, den lO okt. efter guds
tjänsten. Pastor Svenfors: »Indien · och 
dess kamp för självständighet». Ljus
bilder. 

Uppsa/,a, Timmermansg. 1, den 15 okt. 
kl. 8. Fröken Fondelius: »Kooperatio-
nen». _ 

Gävle, Cafä Centrum, den 16 okt. kl. 
7, samma föreläsning. 

Borlänge, Förs.-hemmet, den 17 okt. 
kl. 3, samma föreläsning. 

(Första och Femte distr. se sid. 8.) 
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Gudstjänster. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

OKTOBER. 
F. 1. Norrtälje, Kyrkan kl. 12. 
L. 2. Sala, Kyrkan kl. 11. 
S. 3. Stockholm, Manilla kl. 11,30. 
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
L. 16. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 11. 
L. 16. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem 

s. 17. 
s. 17. 
s. 17. 
M.18. 
L. 23. 
s. 24. 
T. 28. 

kl. 8. (Föreläsning kl. 7.) 
Linköping, Förs.-hem. kl. 11,30. 
Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2,30. 
Motala, Blå Bandet kl. 5. 
Kisa, Kyrkan kl. 1. 
Uppsala, Vindhem kl. 6. 
Södertälje, Kyrkan kl. 3,30. 
Stockholm, Messiaskapellet kl. 
7 ,.so. (Se nedan.) 

L. 3·0. Enköping, Kyrkan kl. 2,oo. 
S. 31. Köping, Kyrkan kl. 12f30. (Fö

reläsning kl. 11.) 
S. 31. Västerås, Domkyrkan kl. 3. 

S. G. S v en f o r s. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Stockholm. Församlingsafton anord
nas av Israelsmissionen i Messiaskapel
let, Idung. 4 (nära Norrtullsg.), torsd. 
den 28 okt. kl. 7,.oo. Pastor Pernow be
rättar med ljusbilder om Wiens jude
värld. - Samkväm .. 

Syföreningen samlas Sveav. 36 den 7 
och 20 okt. kl. 7. 

K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 12 okt. 
kl. 7,oo. D :r N. Hagström: »Reseintryck 
från Norrland och södra Sverige». Film. 
Avslutning av fröken N etzel. 

Uppsala. Efter gudstjänsten i Vind
hem den 23 okt. kl. 6 följer samkväm 
och visning rav filmen »Talande händer» 
om dövstumblindas undervisning. 

Norrköping. Dövstumkretsens arbets
möten i Marielunds kyrksal den 6 och 
20 okt. kl. 8. 

F j ä r d e D i s t r i k t e t. 
OKTOBER. 
L. 2. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45. 
S. 3. Borås, Sockenstugan kl. 2. 
L. 9. Lysekil, Kyrkan kl. 1. 
S. 10. Kungälv, Kyrkan kl. 1. 
S. 10. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 
L. 16. Alingsås, Kyrkan kl. 3. 
S. 17. Vänersborg, Dövst.-skolan kl. 11. 
S. 17·. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 
L. 23. Falkenberg, Kyrkan kl. 4. 
S. 24. Halmstad, Dövstumför. kl. 11. 
:S. 24. Varberg, Församl.-salen kl. 3,15. 
L. 30. Kungsbacka, Kyrkan kl. 11. 
·s. 31. Kungälv, Kyrkan kl. 1. 
;S. 31. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 

Nattvard. 
H i l d in 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. 
OKTOBER. 
S. 3. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30. 
S. 3. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 3. Nora, Kyrkan kl. 1. 
L. 9. Sunne, Kyrkan kl. 3. 
S. 10. Säffle, Förs.-hemmet kl. 1. 
L. 16. Kristinehamn, Kyrkan kl. 4. 
S. 17. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 24. Högfors, Missionshuset kl. 1. 
S. 31. Kumla, Kyrkan kl. 12,.so. 

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

Ä r k e s t i f t e t. 
OKTOBER. 
L. 9. Söderhamn, Förs.-hem. kl. 11,15. 
S. 10. Hudiksvall, Luth. Bönhuset kl. 

s. rn. 
M. 11. 
M.11. 
T. 14. 

12,00. 
GäJvle, Dövstumför. kl. 6. 
Ockelbo, Kyrkan kl. 12,30. 
Hofors, Prästgården kl. 7,30. 
Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 
11,ao. 

Upsala och Enköping se un
under Första distriktet. 

Gudstjänsterna förrättas av 
pastor Svenfors. 

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

Stockholm, Upplandsg. 7, den 24 okt. 
kl. 7,oo. Pastor Svenfors: »Islam - en 
världsreligion». Ljusbilder. 

Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, den 
16 okt. kl. 7. Herr Matthes: »Blyerts
pennan». 

Linköping, Förs.-hemmet, den 17 okt. 
efter gudstjänsten, samma föreläsning. 

Motala, Blå Bandet, den 17 okt. efter 
gudstjänsten, samma föreläsning. 

Eskilstuna, Förs.-hemmet, den 10 okt. 
kl. 2,oo. Rektor Zommarin: »Vid våra 
lots- och fyrplatser». 

Köping, Förs.-salen, den 31 okt. kl. 
11, samma föreläsning. 

Västerås, den 31 okt. efter gudstjäns
ten, samma föreläsning. 

Visby, Förs.-hemmet, den 24 okt. kl. 
1 och kl. 4. Herr Matthes: »Blyerts
pennan» och »Ur järnvägens historia>. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Kristinehamn, den 16 oktober efter 

gudstjänsten. Dövstumlärare Schyberg: 
»Från skomakareverkstaden till skofa
brikem>. Ljusbilder. 

Torsby, Förs.-hemmet, den 17 okt. kl. 
1, samma föreläsning. 

Örebro, Dövstumföreningen, den 23 
okt. kl. 7 ,oo. Dövstumlärare Schyberg: 
»När djuren gå på .luffen». 

(Sjätte distriktet se sid. 7.) 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 1937 ssas 


