
DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 
N:r 3. Arg. 8. November 1937 

Torsten Nordberg. DE TRE ÅLDRARNA. Målning i Södcrfäljc gravkapell. 

Gud, lär mig dock besinna, 
hur snart mitt liv förgår. 
Liksom en ström förrinna 
dess dagar och dess år. 

Se, jordens släkter falla 
som stoft till jorden ner: 
Hur äro de dock alla 
en skugga och ej mer! 
De fika, de arbeta, 
betänka ej sitt fall; 

Om flera eller färre 
åt mig du mätte ut, 
de likna dock, o H erre, de samla och ej veta, 

ho det anamma skall . . en flyktad dröm till slut. 

Varvid kan jag mig trygga? 
På dig förtröstar jag 
och lägger glad tillrygga 

·n r iir; för varje dag. 
En gäst lik mina fäder 
jag föres vid din hand 
och gränsen snart beträder 
till mina fäders land. 

SY. p . H8. 
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En dag 1 taget. 

»Var dag har nog av sin egen 
plåga.» 

Matt. 6: 34. 

Jag minns en gammal snäll 
kvinna, giktbruten och skröplig 
på många sätt, som för det mesta 
måste ligga i sängen. Och så ha
de det varit i många år. 

»Tiden måste bli förskräckligt 
lång för dig», kunde jag säga, »Så 
som du måste ligga år efter år 
utan .att det blir någon föränd
ring.» 

»Det är inte så illa, som man 
kunde tro», svarade hon, »för 
Herren har lärt mig att ta en dag 
i taget, och så går det, dag för 
dag och år för år.» 

Jag minns vad jag en gång hör
de av €Il mycket berömd man, som 
sade i ett tal : »Det är många som 
ha det så, att de alltid -går och 
grubblar över hur de skall få det 
i morgon och i övermorgon och 
så vidare. - Jag skall berätta 
om en tjänsteflicka, som jag hade 
en gång. Hon var av det slaget. 
Alltid var def -något hon var ängs
lig för. Så var det en dag ett par 
veckor före jul som jag måste 
bort på heden för att köra hem 
litet ved, och flickan var med. Då 
vi hade kommit ett stycke på väg, 
såg flickan ut mot havet utanför. 
Det låg en svart molnbank längst 
där ute. 

Flickan slog ihop händerna och 
ropade: 

»Å nej, å nej, nu får vi snö
storm, innan vi kommer hem! 
Vad skall vi göra?» 

»Bry dig inte om snön förrän 
den kommer», svarade jag. 

Snön kom inte förrän tre vec
kor efter jul. 

Ja, så gör folk, de går och ängs
las och plågar sig med detta som 
ännu icke är kommet. Men det 

vill jag säga er, Herren har ald
rig lovat att han vill ge sin nåd 
i förskott, var dag har nog av sin 
egen plåga, säger Herren. 

Dag för dag skall du få all den 
hjälp du behöver för att komma 
väl igenom, men heller icke mer. 
En dag i sänder leder Herren sitt 
folk, mer behövs inte heller.» 

Jag har aldrig kunnat glömma 
det talet. Skulle det icke också 
vara något för dig att tänka på? 

Du vet hur det är, att om vi 
har en lång och besvärlig väg att 
gå, så hjälper det inte att bara gå 
och tänka på den långa vägen. 
Det bara gör en uttröttad och 
missmodig. Nej, då går det bätt
re, när du tar det steg för steg 
och gläder dig över vart steg, som 
för dig närmare till målet. 

Ett steg i taget, en dag i sän
der, det är Herrens visa ordning. 
Följer du den, så är du väl hjälpt. 

Hur bör du inte tacka Gud, att 
vår framtids dagar ligga i Guds 
hand, han som vet utväg i alla 
förhållanden. 

Det kan synas stängt och ofram
komligt för oss, vi som inte en 
gång kan se en dag till slut. Men 
Herren har stakat ut en gångbar 
väg för dig ända till du når fram 
till himlaporten, men han visar 
dig den endast bit för bit. 

Så låt då Herren råda. Böj dig 
i ödmjukt tack och tro under hans 
visa och kärleksfulla ordning. Låt 
det vara ditt livs lösen : en dag i 
taget, sådan som Gud av nåd ger 
dig den. 

Dag för dag närmar du dig må
let. Och när den sista dagen 
kommer, så får du också då nåd 
att frimodigt gå in i evigheten. 
En dag i taget är trons goda väg 
till det eviga livets härlighet. 

(Efter Biskop Lunde.) 
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Herre, lär oss betänka att vi måste dö. 
En legend berättar, att döden 

gjort en överenskommelse med 
människan. Döden har lovat att 
i god tid varna människan för 
den sista timman av jordelivet, så 
att hon kan hinna bereda sig att 
dö. - Åren gå. Plötsligt står dö
den inför människan och befaller 
henne att följa med. 

»Men du har ju lovat att var
na mig först!» ropar den döende 
förtvivlat. 

»Har jag icke varnat dig?» sva
rar döden. »Jag har varnat dig 
varje dag. Ha icke dina ögon bli-

vit allt svagare? Ha icke dina 
hår grånat, dina steg blivit osäk
ra, dina krafter försvunnit? Och 
du vågar säga, att jag icke har 
varnat dig? Och vidare: hur of
ta har jag icke låtit dig möta be
gravningsföljen? Dagligen har 
jag i tidningen visat dig dödsan
nonser; mera än hälften av dem 
talade om människor, som gingo 
bort i blomman av sin ålder. Jag 
har besökt din familj. Och du 
påstår, att jag icke varnat dig? 
Antingen du är beredd eller icke 
- kom, följ mig!» 

Psalm. Skriven till invigningen av De Dövstummas 
kyrka i Stavanger av Henning Dahl, Oslo, 
själv döv. 

Jesus, vor frelser, du herligste navn vi kan nevne, 
Du som til jorden kom ned for oss ve i en å j evne : 

Kom oss ihu! 
Alltid iblandt oss er du, 
hvergang vi setter dig stevne ! 

Lrer oss som du for vår far i det höie å knele, -
her i det dype la tanken ved höidene dvele. 

Aapne vårt sinn ! 
Aande din kj·rerlighet inn ! 
Den som kan sårene hele. 

Blinde og döve og lamme, dem vil du helbrede, -
syke og sörgendes vånde du vender til glede ! 

Hjelper i nöd, -
sj el ene vekker fra död ! 
Gudslyset tender hernede. 

Her har vi bygget et hus som til dig vi nu vier, -
bygget for dem som gikk ofte på villsomme stier. 

La det gå frem, -
kirke og skole og hjem. 
Nu på din signing det bier ! 

Kom! - I ditt navn vil vi tröstig gå hver til vårt virke, -
arbeid i skole og hjem og til stillhed i kirke. 

Tillid og tro 
bygger til livet en bro, -
det som i dig fikk sin styrke! 

ö ver sättning: 

Jesus, vår frälsare, du härligaste namn vi kan nämna, - Du som till jorden 
kom ned för oss vägen att jämna: Kom oss ihåg! Alltid ibland oss är du, var 
gång vi kommer dig till mötes. (Forts. å sid. 70.) 
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Lotsens sista resa. 

Han hade brutit benet, den 
gamle lotsen. Och den högra ax
eln hade gått ur led. Ja, det var 
då riktigt illa, men om det ändå 
hade hänt ombord på en båt, i 
riktigt oväder, så hade det ändå 
varit litet glans omkring det. Men 
nu ville olyckan, att det skulle 
hända på land, i fint, stilla sol
skensväder. Kan man tänka sig 
något förargligare. Han hade 
lotsat in en båt i hamnen, och så 
tog han sig en promenad för att 
se sig omkring i staden. Så ha
de han halkat och låg mitt på ga
tan och kunde inte röra sig. 

Så blev han buren till sjukhu
set. Ah, så ont det gjorde. Han 
hade uthärdat mycket förut i li
vet. Men nu, var enda liten rö
relse bärarna gjorde kändes som 

om alla ondskans makter hade 
gripit tag i honom. 

Men värre än alla smärtor var 
skammen. Att tänka sig att han, 
som hade lotsat skepp i hamn nu 
i över 30 år och aldrig fruktat nå
got, inte ens havet, när det reste 
sig i vilt majestät och hotade att 
krossa båten, han skulle falla om
kull på släta landbacken. Kunde 
man inte bli förargad! Alla viss
te, att den båt, som hade honom 
ombord, den kunde slingra sig 
fint mellan alla lömska undervat
tensskär och glida stolt i hamn. 
Men nu! Vilket elände! 

Det var detta underbara JSOl
sken som hade lockat honom i 
land. Och så - i ett enda ögon
blick var det gjort. Om det än
då hade skett i storm på havet, 
det hade passat en gammal sjö
man, men på land, och i solsken! 

»Å, doktorn, hur skall jag kom
ma igenom detta?» 

Lotsen var förtvivlad, och tan
karna löpte ihop i ett enda virr
varr. 

När så det brutna benet skulle 
sättas ihop och bandaget läggas, 
så började han tänka på, att hela 
hans liv var ganska söndertrasat 
och dåligt. Och när han låg i 
sängen och hade så god tid att 
tänka på allt, så förstod han mer 
och mer, att hans liv måste liksom 
repareras det med och förändras. 
Det kunde inte få fortsätta som 
förut. 

Natten kom, men tankarna ja
gade bort sömnen. Han låg va
ken och fantiserade om en skuta, 
som hade ränt på ett skär, som 
icke stod utmärkt på sjökortet. 
Skutan stod fast. Han letade ef
ted kompassen, men den fanns in
te. Han sprang till rodret, men 
det var också borta. Vilken slar
ver till kapten, tänkte han. -
Men då han skulle se efter nam-



net på fartyget, så var det hans 
eget namn som stod där. Å, han 
förstod, det var alltså hans eget 
liv, som det var så slarvigt och 
dåligt ställt med. Å, Herre Gud! 

»Syster!» 
»Ja.» 
»Det går runt för mig. Jag 

förstår ingenting av detta.» 
»Jo, kära ni, i trettio år har ni 

som den käcke, stadige lotsen seg
lat andras skutor i hamn. Ni har 
helt gått upp i arbetet, men un
der tiden kanske glömt att tänka 
på att få lots på er egen skuta, 
lots för ert liv. Kompassen och 
rodret glömde ni kanske vid av
seglingen, och båtshaken hade ni 
inte med. Ankaret, var är det? 
Men det värsta av allt är, att ni 
kanske glömt att ta lots med för 
att komma frälst i hamn utan att 
stöta på alla frestelsernas under
vattensskär. Nu är det ganska 
säkert överlotsen själv, som har 
stoppat eder livs.skuta för ett 
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ögonblick. Han ber er : 'Ta lots 
ombord'. En sjöman borde man 
inte behöva säga detta två gång
er.» 

Lotsen blev tankfull. 
»Där ha vi det. Ja, jag förstod 

nog, att det låg något bakom. För 
detta är inte ett vanligt olycks
tillfälle. överlotsen, Gud, ja han 
vet nog, vad han gör. Jag får nog 
ta detta allvarligt.» 

Lotsen låg och funderade hela 
dagen. Så kom det till slut: 

»Syster, hur skall jag få lotsen 
ombord?» 

Men överlotsen stod redan bred
vid honom. Han steg ombord. 
Gud fick komma in i själen. Allt 
det han förut menat vara så be
tydelsefullt i livet vräktes undan, 
och det enda viktiga fick plats i 
stället. Gud fick styret i hans 
själ. Och så fick livet till sist 
rätt kurs och snart fick själen ro 

himmelens ljusa land. 
(Efter norskan.) 

Dövstum prästmöte. 

Det femte nordiska dövstumprästmötet hölls den 13-15 sept. i Rö
denäs, östvold, Norge, varvid en hel del gemensamma angelägenheter 
behandlades. - I mötet deltogo (från vänster till höger å bilden) : 
pastorerna Bergfelt, Kungälv, Stueland, Bergen, Skollerud, Trondheim, 
Svendsen den äldre, Oslo, Svenfors, Stockholm, Svendsen den yngre, 
Oslo, samt Areskog, Örebro. 
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PJan för daglig bibelläsning. 
Alla helgons dag. 7 november. Läng

tan till Himmelen. Luk. 6: 20-26. 
M. Matt. 5: 1-12. Glädjens och fröj

den eder! 
T. Matt. 5: 13-16. Låt edert ljus lysa 

för människorna! 
0. Luk. 5: 26-28. Tröttna icke på att 

bedja! 
T. Joh. 4:46-53. Han siälv och hela 

hans hus trodde på Kristus. 
F. Matt. 5: 13-16. I ären världens ljus. 
L. Upp. 7: 13-17. Gud skall avtorka 

alla tårar. 

25 Sönd. e. Trefaldighet. 14 november. 
Den yttersta tiden. J oh. 5: 21-29. 

M. Matt. 11: 25-27. Jesus lär dig att 
känna Gud. 

T. Matt. 11: 28-30. Jesus säger: »Kom 
till mig!» 

0. 1 Kor. 15: 22-28. Kristus skall 
övervinna döden. 

T. 1 Tess. 5: 12-24. V aren fridsamma! 
F. Matt. 25': 31-46. Har du visat kär

lek mot andra? 
L. Hebr. 4: 9-11. Låt oss sträva ef

ter att komma till himmelen! 

Domssöndagen. 21 november. På do
mens dag. Matt. 24: 35-44. 

M. Matt. 24: 15-28. Låt dig icke föras 
vilse! 

T. Matt. 25: 1-13i. Var redo att taga 
emot Kristus! 

0. 2 Tess. 2: 1-12. Låt ingen bedraga 
eder! 

T. 1 Tess. 5 : 1-10. Gud har bestämt 
oss till frälsning. 

F. 1 Tess. 4: 13-18. Den som tror, 
skall alltid vara hos Gud. 

L. Joh. 14: 1-3. Tro på Gud! 

1 Sönd. i Advent. 28 november. Jesus 
kommer till oss. Matt. 21: 1-9. 

M. Joh. 18: 33-37. Jesus är vår konung. 
T. Luk. 4: 16-21. Gud har sänt Jesus 

att förkunna evangelium. 
0. Upp. 3·: 19-22. Jesus klappar på 

din hjärtedörr. 

(Forts. fr. sid. 67.) 

T. Rom. 13: 11-14. Låt oss därför 
lägga bort mörkrets gärningar! 

F. Ef. 5 : 8-11. Vi skola vandra i lju
set. 

L. 1 J oh. 1: 5-7. Jesu, Guds Sons, 
blod renar oss från all synd. 

2 Sönd. i Advent. 5 december. Vaka 
och bed! Luk. 21: 25-36. 

M. Luk. 12: 35-40. Vänta på Herren! 
T. Luk. 17: 20-30. Guds rike är in

värtes i eder. 
0. Matt. 26:40-41. Vaka och bed, så 

att du icke kommer i frestelse! 
T. 2 Kor. 7: 5-7. Gud tröstar oss. 
F. 1 Joh. 5:1-5. Den som tror, att 

Jesus är Guds son, skall segra över 
världen. 

L. Hebr. lO: 35-39. Är du bland dem 
som tror, för att själen skall bli
va frälst? 

3 Sönd. i Advent. 12 december. J esus 
Kristus är dig nära. Matt. 11: 2-10. 

M. Luk. 3: 3-4. Bereden väg för Her
ren! 

T. Luk. 3: 5-6. Alla skola få se Guds 
frälsning. 

0. Matt. 11: 11-15. Träng dig in i 
Guds rike! 

T. J oh. 13: 3-15. Visa kärlek! 
F. Matt. 1: 18-21. Kristus skall fräl

sa sitt folk från deras synder. 
L. 1 Joh. 3: 1-4. Se hurudan kärlek 

Gud har visat oss, att vi skola kal
las Guds barn! 

4 Sönd. i Advent. 19 december. Låt 
oss glädjas över julens budskap! 
J oh. 1: 19-28. 

M. Fil. 4: 6-7. Guds frid , som över
går allt förstånd, skall bevara edra 
hjärtan i Kristus Jesus. 

T. Fil. 4: 4-5. Glädjen eder i Herren 
alltid! 

0. 1 Petr. 1: 13. Hoppas på Jesu 
Kristi nåd! 

T. Tit. 2: 11-14. Guds nåd är uppen
barad till frälsning för alla. 

Lär oss som du för vår fader i det höga att knäböja, - här i det djupa låt 
tanken vid höjderna dröja. Öppna vårt sinne! Ande din kärlek ·in! Den som 
kan såren hela. 

Blinda och döva och lama, dem vill du helbrägda, - sjuka och sörjandes vånda 
du vänder till glädje! Hjälpare i nöd, - själarna väcker från död! Gudsljuset 
tänder här nere. 

Här ha vi byggt ett hus som till dig vi nu viger, - byggt för dem som gick 
ofta på villsamma stigar. Låt det gå fram, - kyrka och skola och hem. Nu 
på din vigning det väntar! 

Kom! - I ditt namn vill vi med tröst gå var till sitt verk, - arbete i skola 
och hem och till stillhet i kyrkan. Tillit och tro bygger till livet en bro, - det 
som i dig fick sin styrka! 



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

S tockholm , Upplandsg. 7, den 21 nov. 
kl. 7 ,30. Notarien T. Boström: » Tra
fiklagarna». Tolk: Fröken Fondelius. 

Den 19 dec. Fröken Fondelius: 
~Ungern och dess folk». Ljusbilder. 

Norrköping den 14 nov. efter guds
t jänsten. Pastor Svenfors: »Bakterier
na såsom människans vänner och fi
enden>. Ljusbilder. 

Linköping den 12 dec. efter gudstj än s
t en. Pastor Svenfors: »Vad frimärket 
berättar om världens historia». Ljus
bilder. 

Motala, den 12 dec. efter gudstjäns
ten. Pastor Svenfors: »Zigenarfolkets 
underbara öden». Ljusbilder. 

Mjölb y , Centralskolan, den 21 nov. 
kl. 5. Rektor Zommarin: »Boliden». 

Eski ls tuna, den 21 nov. efter guds
t j änst en. Pastor Svenfors: »Stjärne
världen.s under». Ljusbilder. 

Nyköping, den 14 nov. efter guds
tj=in t en. Pastor Svenfors: :i>Om brott 
och straff förr och nu». Ljusbilder. 

A r boga, den 18 dec. efter gudstjäns-
t n. a stor Svenfors: »Ett brev på 
po t n». Ljusbilder. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
A?·vil. a, Församlingshemmet, den 14 

nov. kl. 10,30. Rektor Zommarin: »Golf
st röm m n». 

~ il, J ärnvägshotellet, den 14 nov. kl. 
13,30, a mma föreläsning. 

ör bro, Dövstumföreningen, den 20 
nov. kl. 19,30. Dövstumlärare Schy
berg: »N är djuren gå på luffen». 

Kopvarberg, Folkskolan, den 21 nov. 
kl. 11,15, amma föreläsning. 

K umla, F ylsta skola, den 12 dec. kl. 
16. Rektor Zommarin: »Hur det var 
förr i världen». 

FÖRSÄLJNING 
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Örebro, Dövstumföreningen, den 11 
dec. kl. 19,30. Rektor Zommarin. 

Sjätte Distrikte~ 
Uppsala, Timmersmansg. 1, den 12 

nov. omedelbart efter föreningens möte 
kl. 8. Herr Ryden: »Hur en modern 
daglig tidning kommer till». 

Gävle, Dövstumskolan, den 13 nov. kl. 
7, samma föreläsning. 

Borlänge, För.s.-hemmet, den 14 nov. 
kl. 3, samma föreläsning. 

Bollnäs, Missionskyrkan, den 21 nov. 
kl. 1,30. Herr Matthes: »Ur järnvä
gens historia». 

VIGDA. 
Bror Yngve Liljeberg och Astrid Lin

nea Engqvist, Stockholm, den 7 okt. 
Anders Andersson och Gunborg J ose

fina Eriksson, Alfta, Hälsingland, 
den 9 oktober. · 
H erren Gud, som har stiftat äkten-

skapet, give lycka och välsignelse till 
deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
David Larsson, Skattkärr, Värmland, 

den 21 aug., 6·3 år. 
Johanna Leontina Larsson, f. Ellström, 

Järna, Dalarna, den 10 sept., 52 år. 
Fritz Emanuel Palm, Skutskär, Upp

land, den 18 sept., 35 år. 
Anna Lovisa Nilsson, f. Haeffler, Ka

trineholm, den 12 okt., 82 år. 
Per August Ekmark, Mora, den 16 okt., 

80 år. 
Karl Johan Eriksson, Frykerud, Värm

land, den 22 okt., 73 år. 
H erren läre oss at t så betänka vår 

egen förestående bor tgång, att, när vi 
skola skiljas från detta förgängliga li
ve t, vi må vara beredda till en salig hä
danfärd! 

TILL ~ öRMAN FöR BEHÖVANDE DÖVSTUMMA I STOCK
HOLM OCH STOCKHOLMS .DöVSTUMHEM 
an rdnas FREDAGEN DEN 12 NOVEMBER KL. 12-9 

i SVEAVÄGEN 36 (Evang. Brödraförsaml.) 
nära Kungsgatan. 

P rakti ka och t revliga handarbeten utförda av Dövstumhemmets Syförening 
och 1 v r vid Tysta Skolan samt julprydnader av halm, träfat, trasmattor 
m. m. från övstumhemmet. - Tombola, lotterier m. m. - Servering. 
För ä ljn in n öppnas kl. 12 av Dövstumpastor S. G. Svenfors. - Avslutning 
kl. 9 av Komminister Kyhlberg. - Gåvor av alla slag mottagas tacksamt 
i försäljningslokalen från kl. 1{) f. m. samt av 

F ru K ARIN SVENFORS, V esslevägen 7, Alsten . . T el. 25 43 31 . 
Penninggåvor kunna ock insättas å postgirokonto 9154. 

I n t r ä d e 2 5 ö r e. V ä 1 k o m m e n ! 
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Gudstjänster. 

F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

NOVEMBER. 
L. 6. Västerhaninge, Kyrkan kl. 3,15. 
S. 7. Stockholm, Tyska Kyrkan kl. 2. 
S. 7. Lidingö, Kyrkan kl. 4. 
L. 13. Finspong, Slottskapellet kl. 4. 
L.13. Linköping, Förs.-hemmet kl. 8. 
S.14. Nyköping, S :t Anne Hus kl.10,30. 
S.14. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem 

M.15. 
L. 21. 
L. 21. 
L.22. 

kl. 4. 
Reijmyre~ Kyrkan kl. 10,30. 
Kungsör, Kyrkan kl. 4. 
Eskilstuna, Förs.-hem. kl. 7,30. 
Katrineholm , Förs.-hemmet kl. 
10,30. 

S. 22. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 
3,30. 

0. 24. Stockholm, Stadsmissionen kl. 
7,30. (Se nedan.) 

DECEMBER. 
L. 4. Tumba, Prästgården kl. 2. 
S. 5. Stockholm, Manilla kl. 11. 
S. 5. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

s. 5. 
0. 8. 
L.11. 
L.11. 

S.12. 
s.12. 
L.18. 
S.19. 

(Obs. tiden!) 
Uppsala, Vindhem kl. 3,15. 
Stockholm , Dövstumfören. kl. 8. 
Mjölby, Kyrkan kl. 3,30. 
Norrköping, Marielunds kyrksal 
kl. 8. 
Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Motala, Förs.-hemmet kl. 5,30. 
Arboga, Tref.-kyrkan kl. 5. 
Västerås , Ekebo Prästgård kl. 4. 

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

Stockholm. Församlingsafton anord
nas hos Stadsmissionen, Stortorget 3, 
onsd. d. 24 nov. kl. 7,30. Stadsmissio
nens föreståndare pastor J. W. Johns
son berättar med ljusbilder och film: 
»Glimtar från stadsmissionens arbete». 
Samkväm. 

Ljusbil,dsandakt hålles å Dövstum
föreningen onsd. den 8 dec. kl. 8: »Ko
nungens stjärna». 

Konfirmanderna å Manilla åren 1929 
-1937 samlas Sveav. 36 torsd. den 18 
nov. kl. 7,30. 

K. F. U. K. , Brrmnsg. 3, den 9 nov. 
kl. 7,30. Kyrkoherde Mogård: »Intryck 
från kröningen i London». Ljusbilder. 
- Den 14 dec. D :r Ly<lia Wahlström: 
»Den heliga Birgitta». 

Uppsala. Den 5 dec. efter gudstjäns
ten kl. 3,15 anordnas sedvanligt advents
samkväm. 

Norrköping, Dövstumkretsen, Marie
lunds Kyrksal. Arbetsmöten den 3 och 
24 nov. samt 1 och 15 dec. kl. 8. - Den 
11 dec. hålles offentlig försäljning till 

förmån för kretsens verksamhet. Före
drag av påstor Svenfors: »Ett besök 
på en dövstumskola». Ljusbilder. 

Västerås. Gudstjänsten den 19 dec. 
hålles på inbjudan av komminister och 
fru Berge i Ekebo prästgård, varvid 
pastor Berge berättar med ljusbilder 
om J. F. Millet. bondelivets målare. 

F j ä r d e D i s t r i k t e t. 

NOVEMBER. 
S. 7. Skövde, Kyrkan kl. 9,45. 
S. 7. Björkäng, Kyrkan kl. 12,15. 
S. 7. Lyrestad, Kyrkan kl. 2. 
L. 13. Skara, Domkyrkan kl. 10. 
L.13. Lidköping, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 14. Vänersborg, Dövst.-skolan kl. 11. 
S.14. Göteborg, Johunneskyrkan kl. 4 . 
S. 21. Tidaholm, Förs.-hem. kl. 11,30. 
S. 21. Falköping, Kyrkan kl. 3·. 
L. 27. Vara, Kyrkan kl. 12,3{). Nattv. 
S. 28. Uddevalla, Förs.-hem. kl. 10,30. 
S. 28. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 

DECEMBER. 
S. 5. Halmstad, Kyrkan kl. 1. 
S. 12. Vänersborg, Dövst.-skolan kl. 11. 
S.12. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4. 
L. 18. Falköping, Kyrkan kl. 4,15. 
S. 19. Borås, Caroli Kyrka 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. 

NOVEMBER. 
S. 7. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,ao. 

Barngudstjänst. 
S. 7. Örebr o, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 7. Askersund, Kyrkan kl. 16. 
S. 21. Torsby, Kyrkan kl. 13. 
S. 21. Kar lstad, Kyrkan kl. 18. 
L. 27. Kristinehamn, Kyrkan kl. 15. 
S. 28. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 28. Kil, Järnvägshotellet kl. 14. 

DECEMBER. 
S. 5. örebro, Dövstumskolan kl. 9,:io. 

Barngudstjänst. 
S. 5. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 5. Hallsb erg, Tingshuset kl. 13. 
S.12. Lindesberg , Kyrkan kl. 13. 

C ar l-Å k e A r e s k o g, 
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78. 

Kom i rätt tid till Gudstjänst och 
föreläsning. 

Glöm ej att anmäla adressförändr ing. 
Nästa nummer av Kyrkobladet ut

kom.mer till jul. 
Före läsningar se föregående sida. 

A/ B Gust:J.f Lindström s Bok t r. , Sthlm l!l 3~ 


