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JESUS TALAR

Jesus från Nazaret går här fram.
P salmen n :r 48 i . vår nya psalmbok.
Jesus från Nazaret går här fram
Än som i gången tid,
Löser ur vanmakt, ur synd och skam,
Skänker oss kraft och frid:
Himmelriket är nära.

Fattiga ger han sin rikedom,
Läker de slagnas sår.
Själ, som var bunden och trött och tom,
Fri het och glädje får:
Himmelriket är nära.

Öppna ditt hjärta i bön och bot,
Upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds son emot,
Tro evangelium:
Himmelriket är nära.

Skriven 1935 av A. Frostenson, Pastor vid Gustav Vasa Kyrka i Stockholm.
Född 1906.

En hälsning från Biskop Torsten Bohlin,
Härnösand.
Särskilt till de dövstumma i Norrland.
Det känns för mig som en förmån att få sända en hälsning särskilt till de dövstumma i Norrland.
Vi som ha alla våra fem sinnen
oskadade och brukbara tycka kanske ibland, att den <lövstummes
värld måste vara så helt olika vår
egen. Ja, olikheten är uppenbar.
Men tänka vi på själens värld,
den inre människans värld, så
finns egentligen långt mer likhet
än olikhet. Livets gåtfullhet omsluter oss alla på ett och samma
sätt. Frågan om evigheten, Gud,
är densamma för oss alla. Samvetets stämma viskar i varje människobröst: alla stå vi inför samma val mellan rätt och orätt, gott
och ont, högt och lågt, rent och
or ent.
Hur många själar utan klang
och ton finns det inte bland oss,
de gynnade! Hur många lyhörda

själar finns det inte bland de dövstumma, levande, rika själar, i vilkas inre öra evighetens toner ljuda friska och klara, själar, som
i bön och andakt lyfta sig till den
Evige ! Med respekt och vördnad
tänka vi på dem som trots prövningar och vedermöda, kämpat sig
fram till trons visshet. De äro
för oss uppfordrande föredömen.
Nu inför det nya året beder jag
om välsignelse över alla dessa livets segervinnare. Och jag vill
bedja om att alla andra, som tyngas av bördor och svårigheter, måtte få sitt inre öra upplåtet för
den gudomliga kärlekens hugsvalan.
Alla skola vi vara stridsmän i
godhetens arme. Där är ingen
enda överflödig. Gud själv tände
sin heliga eld i våra hjärtan !

Torsten Bohlin.

I anslutning till ovanstående hälsning meddelas, att samtliga dövstumma i Sjunde distriktet hädanefter få De Dövstummas Kyrkoblad sig fritt tillsänt. Kostnaden härför bestrides av Styrelsen för Dövstumskolan i Härnösand och av Stiftsr åden i Härnösands och Luleå stift, till vilka institutioner ett vördsamt tack må
framföras.
De dövstumma ombedes, att antingen till dövstumprästen i sitt område, vid föreläsning eller direkt till Kyrkobladets utgivare, Vesslevägen 7, Ålsten, anmäla
fö r ändring av adress. Skulle den adress, som nu finns på kuvertet, vara felaktig
ell er behöva förtydligas, bedes om meddelande härom fortast möjligt. Likaså om

någon dövstum inte skulle få sig tidningen tillsänd. Den utkommer omkr. den 1
i varje månad utom i juli. Decembernumret utkommer strax före jul. Om bladet icke skulle komma regelbundet, bör detta anmälas till utgivaren.
I Kyrkobladet, som tidigare sänts till de dövstumma i 1, 4, 5 och 6 distrikten,
kommer för framtiden att införas meddelande om gudstjänster och föreläsningar
inom distriktet. Studera därför tidningens meddelanden härom!
Så är det vår förhoppning~ att detta lilla blad skall bliva till glädje och välsignelse.

Till Finlands svenskspråkiga dövstumma.
I år hava vi i Finlands dövstumförsamling skäl att anspråkslöst
fira jubileum.
I början av detta år ha 30 år
förflutit sedan den regelbundna
dövstumprästverksamheten i Finland började. Prosten Huugo Nyberg var banbrytaren på detta område. Det östra distriktet, vilket
blev hans arbetsfält, omfattade då
5 stora län och därtill ett vidsträckt härad. I oktober nämnda
år blev pastor K. A. Nyman själasörjare för de dövstumma, som
bodde i de tre stora län, vilka jämte Åland bildade det västra. distriktet. De båda prästerna ordnade detta arbete så förträffligt,
att det sedermera har varit mycket lätt för de nykomna att följa
de av dem öppnade spåren.
Prosten Nyberg dog på hösten
1935, och hade han då i 28 år arbetat bland de dövstumma, vilka
i ett tacksamt minne bevara hans
kärleksfulla gärning. Pastor Nyman var 18 år dövstumpräst och
blev likaledes såsom en flitig och
arbetare
omtyckt
omsorgsfull
bland sin tysta församling. På
grund av att hans hälsa hade bli-

vit svag, blev han tvungen att
lämna detta arbetsfält, som förutsatte så mycket resande. Från
och med år 1927 har han varit
fängelsepredikant i Vasa, där han
samtidigt också är till stor hjälp
för ortens dövstumma. ·
År 1917 fingo våra dövstumma
en själasörjare till varje stift, d.
v. s. 4 präster. Nu finns det 5
stift i Finlands kyrka, men vi dövstumpräster äro blott 3. Många
av vårt lands 4,000 dövstumma
kunna ytterst sällan träffa sina
präster. En kyrklig tidning är
alltså av stor betydelse för att
prästerna och fö;rsamlingsmedlemmarna skola komma i kontakt med
varandra. Vi präster ha beslutat,
att såsom ett synbart minnesmärke i samband med 30-årsj ubileet
grunda ett finskspråkigt kyrkoblad, som skall utkomma varje
månad. De svenskspråkiga dövstumma i vårt land skola erhålla
det rikssvenska kyrkobladet, där
vi hava godhetsfullt fått lov att
införa våra meddelanden.
Gud välsigne Sveriges och Finlands dövstumma och deras gemensamma strävanden.
U. Paljakka.

Vad barnen i Hålogaland1 lärde
Efter biskop Berggravs bok
»Biskop norr om polcirkeln».
Diakonistyrelsens förlag.

En torsdag i juli skulle det bli
barngudstjänst i Tana 2 • Kvällen
före var det lärarmöte. Det hade
hällregnat hela dagen. Lärarna
sade :

.

SID

biskop.

»Ni ska se att det kommer barn!
Just nu kom det en skara över
fjället. De ha gått fyra mil och
äro alldeles genomblöta. Men de
1 Hålogaland :
Norges · n ordligaste
stift med biskop i Tromsö . ·
'.
2 Tana: Kyrka i Tanafjor'd , Norge·
nordligaste f.iord.
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Nya biskopar

1

Luleå och Karlstad.

B engt Jonzon.

Arvid Runestam.

Till biskop i Luleå har utn~mnts
kyrkoherden i Gävle Helga Trefaldighet teologie doktorn Bengt
Jonzon. - Biskop J onzon är född
i Bollnäs 1888, har tjänstgjort i
Jakobs församling i Stockholm
och såsom för.ste sekreterare i
Svenska Kyrkans Di.akonistyrelse.
Han blev kyrkoherde i Gävle år
1924 och promoverades år 1935
till teologie doktor.

Till biskop i Karlstad har utnämnts professorn i U psala, teologie doktorn Arvid Runestam. Biskop Runestam är född i Grava, Värmland, 1887. Han blev
docent vid Upsala universitet, teologie doktor och utnämndes till
professor där år 1920. Han har
utgivit åtskilliga böcker och är en
av Oxford-rörelsens ledare i vårt
land.

äro så glada. De ha ju aldrig
förr sett en kyrka.»
Detta kunde låta uppmuntrande, men för mig var det beklämmande. När vi kommo till kyrkan dagen därpå, var det hundra
barn där. Huru skulle de klara
sig vid förhöret? Litet blyga äro
de ju alltid i början. Men hur
skulle det bli med språket? Bara
några få hade norska till hemmaspråk. De övriga talade antingen
finska eller lapska. Jag hade således en trespråkig församling
framför mig. Och jag visste hur
besvärligt det var med tolkning.
Men jag tänkte, att om jag någon
gång måste göra mitt allra bästa,
så var det nu. Fyra mil över fjället, aldrig sett en kyrka, och så

de gladde sig! . . . Det v ar beklämmande.
Barnen stodo uppställda i rad
nedåt den långa gången i kyrkan
- pojkarna på manssidan, flickorna mitt emot. Jag gick ett
slag ned mellan leden, medan de
sjöngo. Den dagen var biskopen
räddare än barnen.
Nu måste den allra första frågan bli så lätt och klar, att de
strax kunna svara, tänkte jag.
Jag måste fråga mycket enkelt
och tala långsamt och tydligt !
»Vad kal-las det-ta hu-set, som
vi nu är i?»
Kvickt kom svaret:
»Kirke !»
»Ja, det heter kyrka. Men vad
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skola vi nu ha sådana hus till,
som vi kalla kyrka?»
Flera fingrar i vädret. Jag pekar på en lappojke.
»Til upbyggelse.»
»Till uppbyggelse, det var rätt.»
(Så glömde jag i glädjen all försiktighet och frågade alltför
svårt) : »Men när du säger uppbyggelse, så måste det ju vara något, som vi skola bygga upp här
i kyrkan?»
Handen upp på pojken. En
nick från mig, och så kom det:
»Vi skola bygga det eviga liv et
i våra hjärtan.»
;.__ - - Det tog en stund, innan jag hann samla mig. Aldr ig .
hade jag fått ett sådant svar. Jag
frågade lärarna sedan. Nej, de
anade inte varifrån han fått det
svaret. En tolv års lapp-pojke var
han. I någon bok stod det inte,
så vitt lärarna visste. Kanske
han hört det hemma? Jag vet
inte. Det var i alla fall hans svar .
- Av den pojken lärde jag mig,
vad kyrkan vill: Hjälpa att bygga det eviga livet i våra hjärtan.
Så gick samtalet lätt vidare.
Lätta som fjällrenar flyttade de
med mig, varthelst jag ville. De
voro hemmavana på himmelrikets
fjällvidder.
Fram till altaret! Koret i Tana kyrka är stort. De små placerades närmast altarringen, de
stora längre ut. Så gick jag innanför och visade dem det som
fanns på altarbordet. Först nattvardskalken. Jo, de visste alla

vad det var. Skärtorsdag, 'instiftelsen - nu hade de blivat så livliga att alla svarade på en gång.
Men det blev alldeles stilla, då jag
frågade:
»Kan ni läsa instiftelseorden?
- V år Herre J esus Kristus, i den
natt då han blev förrådd ... »
Hela skaran läste fullkomligt
r ätt.
Och det blev så stilla sedan.
Det var svårt att säga något med
detsamma.
Om psalmboken och bibeln
visste de klart besked - de stora
visste mycket, som Oslo-barn inte
kunnat svara på.
Så talade vi om allt, som fanns
på altaret. Bara ljusen återstod.
»Men altarljusen, barn, varför
ha vi ljus på altaret?» ...
Men så fort jag sagt det, blev
jag betänksam. Ty vad i all världen skulle jag själv svara?
Ett par sekunders tystnad. Så
kom det, denna gång från en
norsk pojke:
»Ljusen betyda hopp, det eviga
livets hopp.»
Jag vände mig om, och vi stodo
alla ett ögonblick och sågo de lätta gula lågorna. Nu hade jag fått
lära mig detta också. Och det
kan jag aldrig glömma. Det var
en riktig förklaring. Barnen i
Tana hade givit den. Ljusen på
altaret betyda hopp, det eviga livets hopp,
Fråga sedan vem som lärde sig
mest vid förhöret i Tana, bisk'Jpen eller barnen?

Din dövstumpräst.
Efter pastor Br att i »Julhälsning 1937» till Smålands
dövstumma.

Få präster komma i så nära
förbindelse med sina församlingsbor som dövstumprästen. Mellan
honom och hans t yst a vänner
uppstå r ett starkt , per sonligt vän-

skapsband, som mestadels knytes
fastare år efter år.
Jag känner Eder alla. Och jag
vet, hur Ni har det. Nyss avslutade jag adresskrivningen. Då jag
bläddrade igenom förs~mlingsbo
ken skänktes mig rika och uppbyggliga stunder. N är j a 0 · skr i-
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ver ditt namn, så ser jag dig in- dövstumpräst att komma, och för
för mig. Och jag tänker på dig. dig själv kan denna kallelse vara
Det ena namnet bringar mig idel den sista, som når dig!
glädje. Kring det andra samlar
Din dövstumpräst är kallad att
sig oro och sorg.
tjäna Gud och tjäna Eder, som
En och annan har jag inte mött Gud lagt på hans hjärta. Och den
på ganska länge. Därigenom ska- gärningen söker han utföra i öddar du dig själv mest. Ty i ett mjukhet och trohet så länge Gud
liv utan gudstjänst finns det inte giver honom kraft.
något, som lyfter upp över denn::t
Din dövstumprästs första och
största uppgift är att predika
världen.
De allra flesta äro dock flitiga frälsningens evangelium och visa
att samlas vid gudstjänst och natt- dig till Jesus Kristus. Ty Jesus
vardsbord. Och förvisso taga de allena kan giva dig syndernas förmed sig hem ny kraft och ny upp- låtelse och därmed liv och saligmuntran att kämpa trons goda het. Jesus allena kan omskapa
kamp.
dig till en kristen människa, som
Ett par namn ha under året . genom ett heligt liv blir ett gott
överkorsats i min förteckning. exempel för andra människor.
Vandringen här på jorden är slut.
Men jämsides härmed går ockGud give, att deras namn äro så en praktisk, tj änande gärning
skrivna i himmelen, i livets bok! av den mest skiftande art.
En ny, stor konfirmandskara
Du är vuxen. Genom redligt
utfyllde i våras luckorna. Den arbete strävar du att förs·ö rja dig
skaran får dela rum i mitt hjär- och de dina. Du behöver ingen
ta med så många andra kära, unga förmyndare. Men din dövhet gör
vänner, som jag under årens lopp det ibland svårt för dig, och du
fått bereda till deras första natt- behöver hjälp. Du möter inre och
vardsgång. De äro alltid föremål yttre .svårigheter, som du inte
för mina tankar och böner.
själv kan övervinna.
Din dövstumpräst förstår dig.
Dock, du må vara ung eller
gammal, alla ären I inneslutna i Det är hans plikt och hans glädje
att i allt vara din trogne vän, din
min kärlek.
Jag ser dig, där du troget ar- rådgivare och hjälpare. Även på
betar i din dagliga gärning eller det yttre livets område vill han
med sammanknäppta händer lig- gå sin Herres ärenden.
ger på sj ukbädden. Jag är hos
De korta åren här nere på jordig med mina tankar, där du går den försvinna så fort. Låtom oss
ensam i din lilla stuga. Jag föl- inte göra dem bittra för varand.i er dig med mina böner, när du ra. Låtom oss vara goda, förlåkämpar dig fram på livets väg tande och fridsamma! Låtom oss
eller går vilse på syndens stig.
under Guds Andes ledning leva
Denna hälsning medför ock en vårt liv så, att det kan sägas om
ny gudstjänstlista. Det vilar i dig och mig : Den vännen gjorde
Guds hand, om resplanen kan för- oss gladare, lyckligare, bättre.
verkligas. Men tänk på att var- Ty han visade oss uppåt, han ledken vind eller regn får hindra din de oss till Gud.

Hur ser det ut på baksidan?
En grekisk konstnär arbetade
med att hugga en bild, som skulle
pryda ett tempel. _,_ Han var myc-

ket noggrann, även då det gällde
arbetet på baksidan. En person
anmärkte, att detta ju var onö-
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·Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

Kyndelsmässodagen. 6 februari. Låt
Guds rike få växa i ditt hjärta.
Matt. 13: 24-30.
M. Mark. 4: 26-29. Guds rike växer.
T. Matt. 13: 31-35. Guds rike skall bli
stort.
0. Kol. 3: 12-15. Låt Kristi frid regera i edra hjärtan !
T. Kol. 3: 16-17. Läs flitigt Guds ord!
F. 1 Kor. 1: 10-18. Låt ingen strid
vara ibland eder!
L. Joh. 17: 20-23. Kristus beder, att
alla troende må vara ett.
Septuagesima. 13 februari. Tjäna Gud!
Matt. 20: 1-16.
M. Matt. 19: 27-28. Har du varit lydig mot Gud?
T. Matt. 19: 29-30. Tjäna Jesus!
0. Matt. 25: 14-3·0. Var trogen mot
Je..,u !
T. Fil. 3: 12-14. Jag jagar mot målet.
F. 1 Kor. 9: 24-27. Löpen så, att I
mån vinna lönen!
L. M ·ttt. 10: 22. Den som håller ut
till änden, skall bliva frälst.
Sexag ima. 20 februari. Lyssna till
Gml.<; ordf Luk. 8: 4-15.
M. Joh. 12: 35-43. Många trodde på
J ,, us.
VIGDA.
Rolf Kri tian Nyberg, Oslo, och Greta
Maria Rödin, Stockholm, vigda i De
] öv s Kirke i Oslo den 31 dec. 1937.
H ?'?' n u d, som har stiftat äktenskav l, .oi-v dem lycka och välsignelse
till d ?'rt,S vik tiga förening.
AVLIDNA.
Fru Erika Karolina Eriksson, f. Viklund, For bruk, Dalarna, den 1 nov.,
44 år.
And i·
Gustaf Norling, Strömsholm,
Vä tm a nl., den 4 nov., 72 år.

d igt arbete, då bilden skulle stå
em i n vägg. Men bildhuggaren
varad : )! Gudarna kunna se även
där!»
i var ett riktigt ord om ärlighet inf"r Gud. Det finns en
del av vårt liv, som ingen människa kan se, inte ens våra närmaste. Och hur frestas vi icke att
inte vara så noga, där ingen anna människa kan se. Men vad är

T.

Matt. 9 : 35-38. Jesus predikar evangelium om riket.
0. Matt. 10 : 1-7. Jesus sänder ut sina
lärjungar.
T. Luk. 11: 27-28. Saliga äro de, som
höra Guds ·ord och gömma det.
F. Jak. 1: 22-25. V ar ordets görare
och icke blott dess hörare.
L. 2 Kor. 12: 6-10. Guds nåd är dig
nog.
:fastlagssöndag. 27 februari. Du är
döpt i Jesu namn. Matt. 3 : 13-17.
M. Joh. 1: 29-34. Se Guds Lamm, som
borttager världens synd!
T. Mark. 16: 15-16. Den som tror och
bliver döpt, han skall varda frälst.
0. Apg. 2: 36-39. Gören bättring och
låten alla döpa eder!
T. Gal. 3 : 24-27. Alla ären I Guds
barn genom tron på Jesus Kristus.
F. Rom. 6: 1-4. Vi skola vandra i ett
nytt leverne.
L. Luk. 18: 31-43. Din tro har frälst
dig.
Förkortningar. Rom.: Romarbrevet. l, 2 Kor.:
1, 2 Korintierbrevet. Gal.: Galaterbrevet. Fil.:
Filipperbrevet. Kol.: Kolosserbrevet. Jak.: Jakobs brev.
Biblar kunna erhållas genom dövstumprästerna.

Anders Kast, Vadstena, d. 18 dec., 73 år.
Axel Ludvig Jansson, Tjällmo, östergötl., den 24 dec., 73 år.
Erik Gustav Wetterberg, Enköping, d.
31 dec., 76 år.
Adolf Johan Larsson, Lärbro, Gotl., den
13 jan., 74 år.
Erik Gustav Karlsson, Motala, den 15
jan., 72 år.
Så håll utöver 1nig din hand,
0 Fader god utan like,
Och låt mig växa för livets land,
Som är ditt himmelska rike.
(J. L. Runeberg.

Nya ps. 515: 4.)

gömt för Gud? Intet! Så skulle
den del av vårt liv, som ingen människa kan se, vara lika ren och
god, som den alla se. Hur är det
med oss i fråga om den saken?
En dag skall allt bliva uppenbart. Inför Kristus skall även
det gömda komma i dagen.
Låt oss därför se till att hela
vårt liv - även det som är gömt
för andra - tål dagsljuset!
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Gudstjänster.
F ör st a Di st

i-i k t e t.

FEBRUARI.
L. 5. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.
S. ·6. Stockholm, Manilla kl. 11,30.
S. 6. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 6. Lidingö, Kyrkan kl. 4.
L. 12. Finspong, Slottskapellet kl. 2,30.
S. 13. Motala, Kyrkan kl. 1.
T. 17. Stockholm, Storkyrkans lilla
kyrksal kl. 7,30.
(Se nedan.)
S. 20. Liinköping, Domkyrkan kl. 1.
S. 20. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 4,30.
L. 26. Fagersta, Kyrksalen kl. 4,30.
S. 27. Katrineholm, Kyrkan kl. 1.
S. 27. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 5.
S. G. S v en f o r s.
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

Stockholm. Församlingsafton anordnas i Storkyrkans lilla kyrksal, Skomakaregat. 30, torsd. den 17 febr. kl. 7,30.
Komminister Grefberg berättar med
ljusbilder »Från ungdomsklubbarna i
gamla sta'm>.
F j ä r d e D i s t r i k t e t.
FEBRUARI.
L. 5. Falkenb erg, Kyrkan kl. 3,45.
S. 6. Halmstad, Dövstumför. kl. 11.
S. 6. Varberg, Förs.-salen kl. 3,15.
L. 12. Göteborg, Johanneskyrk. kl. 5,so.
S. 13. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45.
L. 19. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45.
S. 20. Borås, Förs.-hemmet kl. 10,30.
S. 20. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
S. 27. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45.
H i l din 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.
FEBRUARI.
S. 6. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30.
S. 6. Örebro, Förs.-hemmet kl. 11.
Därefter samkväm hos dövstumprästen.
S. 13. Nora, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
S. 20. Torsby, Kyrkan kl. 13. Nattv.
Carl-Åke Ar eskog,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
FEBRUARI.
S. 27. Borliinge, Förs.-hemmet kl. 1.
M. 28. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 12.
M. 28. Mora, Kyrkan kl. 17.
-l2 •L2

MARS.
T. 1. Orsa, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
o: 2. Älvdalen, Kyrkan kl. 12. Nattv.
T. 3. Hedemora, Förs.-hemmet kl. 16.
Gudstjänsterna förrättas av
Pastor A reskog.
S j u n d e D i s t r i k t e t.
Västernorrlands län.
FEBRUARI.
S. 13. Sollefteå, Soldathemmet kl. l.
J. Lo din,
Selånger, Sundsvall.

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

Stockholm , Upplandsgatan 7, den 20
febr. kl. 7,30. Fru Toft: »Folkliv i Norra Indien».
Eskilstuna, Förs.-hemmct, den 27 febr.
kl. 3,15. Dövstumlärare Schyberg: »Nya
Sverige - en svensk koloni i Amerika».
Därefter Gudstjänst.
Norrköping den 20· febr. efter gud tjänsten. Pastor Svenfors: »Vad frimärket berättar om världens historia».
Ljusbilder.
Linköping den 20 f ebr. efter gud tjänsten. Pastor Svenfors: »Bakterierna såsom människans vänner och fi en der». Ljusbilder.·
Motala den 13 febr. efter gudstjän ten.
Dövstumlärare Schyberg: »När
djuren flytta».
F e m t e D i s t r i k t e t.
Öre bro, Dövstumföreningen, den 12
febr. kl. 19,30.
Rektor Zommarin:
»Strömmingsfiske vid Möja».
Kovparberg, Folkskolan, den 20 febi.·.
kl. 11,rn. Samma föreläsning.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Uvsala, Timmermansgat. 1, den 25
febr. kl. 8. Pastor Areskog: »Dykarkonstens uppkomst och utveckling».
Ljusbilder.
Gä"vle, Drätselkammarens sessionsrum,
den 26 febr. kl. 7. Pastor Areskog:
»En resa till Öland». Ljusbilder.
Borläng e, Förs.-hemmet, den 27 febr .
efter gudstjänsten.
Pastor Areskog:
»Dykarkonstens uppkomst och utveckling>>.
Ljusdal, Godtemplarhuset, d. 13 febr.
kl. 12. Herr K. Glad: »I vargens och
björnens spår». Film.

Nytillkomna liisare av kyrkobladet
kunna få äldre årgångar gratis, om anmälan göres till Pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Ålsten.
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