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Du som världens synd borttager,
Över oss förbarma dig I

och Magclalenn
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Våra missgärningar.
»Om du, Herre, vill tillräkna
Ovanför porten till ett barnhem
missgärningar , Herre, vem kan . i London stå dessa ord : »Intet
då bestå ? Dock, hos dig är ju
medellöst barn vägras tillträde».
f ör låtelse I»
(Psalt. 130: 3, 4.)

Vi tänka ofta för litet på våra
missgärningar, våra synder. Ja,
många mena, att de intet ont göra.
De äro själva så goda människor,
men andra ha så många fel och
är o så syndiga. Men tänka vi så,
då äro vi på farliga vägar. Vi
måste lära oss upptäcka våra egna
fel, våra egna missgärningar. Men
endast Jesus kan hjälpa dig förstå, hur svag och syndig du är?
Inför honom måste du utropa:
»Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?» Inför Kristus stå vi där liksom klädda i trasor. Synden har
fördärvat oss, smutsat ner oss. Och
vi måste såsom publikanen i templet ödmjukt bedja: »Herre, misskunda dig över mig, syndare!» Ha
vi kommit så långt, att vi förstå,
vilka stackare vi äro, då kunna vi
i tacksamhet med psalmisten jubla: »Dock, hos dig, Herre, är ju
för låtelse!» Vi få komma till honom med alla vår a bekymmer.

Maria Magdalena -

Utanför den porten stod en dag
en hemlös, hungrig och trasigt
klädd pojke och ville komma in.
Doktorn började fråga honom om
hans föräldrar, hem o. s. v. Men
han visste ingenting om allt detta.
»Vi måste veta, varifrån du kommit», sade doktorn. »Har du ingen,
som kan rekommendera dig?» Pojken stod ett ögonblick villrådi ·.
Därpå lyfte han sina armar , såg
på trasorna, som höljde hans vanvårdade kropp, och Mtropade :
»Skulle inte dessa trasor kunna
rekommendera mig?» - »Jo», sade doktorn, »dina trasor rekommendera dig verkligen. Du får
komma in och stanna här.»
När vi komma inför Gud såsom
fattiga, syndiga människor, då få
vi hjälp. »Om ·vi bekänna våra
synder, så är Gud trofast och rätt! ärdig, så att han förlåter oss alla
våra missgärningar och renar o
ifrån all orättfärdighet.» Herre,
hjälp oss alla därtill! Amen.
A - g.

till bilden å första sidan.

På västra sidan av sjön Genesaret låg en liten by, som hette Magdala. DäJ:ifrån härstammade Maria från Magdala.
.
~å Jes~s mötte Maria, var hon besatt av »Sju onda andar» (Luk. 8: 2). Vi
veta icke sakert, om detta betyder, att hon var en djupt sjunken kvinna eller
om hon led av svåra sjukdomar. Men ofta har man tänkt, att hon är den »Synderska» som berättas om i Luk. 7: 36 och följande. I varje fall har Jesus utför t
en g?d handling mot henne, som gjorde att hon trodde på honom. Sedan föl j de
hon ibland Jesus på hans vandringar och är med på hans sista färd till Jerusalem
(Luk. 23: 49). Bland Jesu vänner vid korset är också hon. På påskmorgonen ä r
hon den första, för vilken Jesus uppenbarar sig (MaTk. 16: 9) och den föTst a
som kan berätta för lärjungarna om den uppståndne Jesus (Joh. 20: 14 o. följan de) .
Den finl~ndske k~ns.tnären Albert Edelfeldt (1854-1905) tänker sig Kr istus
s~m en ::-andrmgsn;i.an i s~tt vackra hem~and, Finland, där han möter en Magdalen a,
dJupt förkrossad over srna synder. Sa kommer K r istus alltid till varje tid och
folk med frälsn ingens frid.
Du som v~rldens synd borttager, ö ver oss fö r bar ma dig!
Du som v~rldens synd borttager, För ditt folk från villans stig !
Du som va r ldens synd borttager, Avvänd våra synders lön·
F ör det blod, som dem avtvager , Giv oss nåd och hör vå; bön!
(S v. P s. 384 : 11.)

11

En hjältesaga.
Ni har säkert läst många sagor
om hjältar som dragit ut att strida
mot förtryckare och tyranner och
som, befriat de förtryckta.
Men om jag säger er, att den
märkvärdigaste av alla hjältesagor
står i katekesen, så tror ni mig
väl knappast. Och ändå är det så.
Men det är ingen diktad saga utan
verklighet. Ni finner den i Luthers
förklaring till andra artikeln. Jag
' misstänker, att många av er inte
har något annat minne av det stycket, ån att det var långt och svårt
att lära sig utantill. Men nu skall
vi se efter; om jag har rätt, när
jag säger, att det är en hjältesaga.
Det handlar ju om Jesus Kristus. Luther börjar .så: Jag tror,
att Jesus Kristus är min Herre.
Det är Luthers och varje kristen
människas bekännelse. Och det
räknade Luther som sitt livs största lycka och rikedom, att han
hade Jesus Kristus till sin Herre.
Sedan talar han om, hur det
gick till att Jesus Kristus blev
hans Herre. »Han har förlossat,
förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, från
alla synder, från dödens och djävulens våld.» Den, som blivit förlossad eller befriad, han måste ju
förut ha varit bunden eller fängslad. Luther säger, att det var tre
tyranner, som hållit honom fång- ·
en. Han kallar dem synden, döden
och djävulen. Från dem har Kristus befriat honom. Nu känner han
sig som en fånge, som sluppit ut
ur fängelset.
Där står i början av stycket en
parentes, som vi nyss hoppade
över. Den lyder .så: »sann Gud,
född ·av Fadern i evighet och tilllika sann människa, född av jungfru Maria». De orden tala om hur
det var möjligt, att Jesus Kristus
kunde besegra dessa tyranner. Det
var möjligt dä.r igenom att han var

starkare än tyrannerna. Han ha de
nämligen hela Guds kraft till sin
hjälp. Och vidare kom han hit
till jorden, till oss människor, och
blev som en av oss. Så gav han
sig i strid med tyrannerna och besegrade dem.
Men hård var striden, den vann
han icke »med guld eller silver
utan med sitt heliga och dyra blod
och med sitt oskyldiga lidande och
död». Så mycket kostade det honom att bliva min Herre. Han
gick i döden, för att vi skulle bli
fria ur fångenskapen.
Men han lever ju alltfort. Och
målet, avsikten, med hans stora
frihetskamp var »att jag skall vara hans egen, bliva och leva under
honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld
och salighet». Han kämpade för
att jag skulle slippa vara slav under synden och frukta för döden
och djävulen och i stället hava honom till min Herre och Konung.
Tycker ni inte också, att detta
är en förunderlig hjältesaga. Den
är så märkvärdig, att vi räkna
årens antal efter den hjältens födelse. Vi ha nu året 1938 efter
Kristi födelse. Och fast det är så
länge sedan han levde här på jorden, så är hans födelsedag alltfort
den största högtiden på hela året
- julen. Och vilken är den näst
största? Jo, det är den, som vi
fira till minnet av hans hjältedöd
och av hans underbar a uppståndelse - påsken. Men ännu underbarare än att hans minne fir as
över hela jorden är att han själv
lever och att människor ännu i
dag säga : »Jesus Kristus är min
Herre. Han har gjort mig lycklig
och fri. J.ag hör honom till. Han
hjälper mig, han förlåter mig
mina synder och ger mig ett gott
samvete. Och jag får vara hans
tjänare, och han har lovat att leda
mitt liv så att allt skall bli till
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mitt bästa. Och till sist skall jag
få tjäna honom i evighet i hans
himmel.» Ni förstår nog, att det
är underbart att människor kunna ha det så lyckligt. Och det be-

ror alltsammans på denna hjältehistoria, som vi talat om.
Får han bli er Herre och ni
hans lyckliga tjänare, .så har ni
vunnit det största av allt.
(Efter domprosten O. Nystedt, Göteborg.)

Simon Petrus.

"Om alla förneka dig . .. "

Greiner.

I detsamma gol banen.

Petrus sade: »Herre, J°ag är ·r do att m e·d dig Mde gå i fäng ls
och gå i döden». Men Jesus svarade: »Jag säger dig, Petrus: I dag
skall hanen icke gala förrän du tre gånger har förnekat mig och sagt
att du icke känner mig.» - - Men Simon Petrus stod och värmde sig. Då kom en tjänstekvinna
fram till honom och sade: »Också du var med Jesus från Galileen».
Men han nekade inför alla och sade: »Jag förstår icke vad du menar».
- En annan kvinna sade: »Denne var ock med Jesus från Nazar t.»
Åter nekade han med en ed och .sade: »Jag känner icke den mannen».
- Litet därefter kommo de kringstående fram och sade till Petrus :
»Förvisso är du också en av dem». Då begynte han förbanna sig och
svärja: »Jag känner icke den mannen». Och i detsamma gol hanen .
Då kom Petrus ihåg Herrens ord. - Och ha'YI ,r;frk 1i t of'h gr ät

vitt rlig en.
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De dövstummas högtidsstunder.
Tidning för dövstumma (red.
Fondelius) har med anledning
av planerna på upphävande av
dövstumprästinstitutionen skrivit följande tänkvärda ord.

Om vi se tillbaka i tiden, då
det ej fanns några dövstumpräster, finna vi den religiösa omvårdnaden vara synnerligen sällsynt
och-tillfällig, ty det fanns ytterst
få prästmän som kunde eller vågade hålla en gudstjänst för dövstumma. I Stockholm till exempel
med dess många församlingar och
många prästmän erinra vi oss, att
det endast fanns en enda som efter framställning ·e n eller annan
gång försökte sig på att hålla dylika gudstjänster, nämligen kyrkoherde Rehn. Men han visste själv
hur svårt det var med sin ofullständiga kunskap i teckenspråket.
- - - Kanske gudstjänsterna
ej motsvarade nutidens dövstumprästers, men på den tiden voro
de dövstumma så tacksamma, att
få tillfälle att samlas i Herrens

hus. Kunde de dövstumma i Stockholm få en ·e ller annan högtidsstund i kyrkan om året, så var
detta omöjligt i landsorten. Där
höllos aldrig några dövstumgudstj änster i kyrkorna. Förhållandena
före tillkomsten av dövstumprästerna komma att bli desamma, om
institutionen slopas. Det är ingen
lätt sak att få församlingspräster
att fylla de krav på gudstjänster,
som de dövstumma blivit vana vid
med sina egna dövstumpräster.
En gudstjänst fö r dövstumma i
kyr kan är mer än något annat en
verklig högtidsstund fö r dem, om
de ha en prästman, som på ett
klart och tydligt sätt kan predika
för dem. - Att beröva de dövstumma deras präster är .att ber öva dem en av de verkligt få högtidsstunder, som beredas dem i
livet, att få samlas i kyrkan och
fä en predikan av en i deras språk
fullt kunnig och i deras förhållanden fullt bevandrad prästman.

Statsrådet Engberg om religion och kultur.
Statsrådet Arthur Engberg har
med anledning av sin 50-årsdag
gjort ett uttalande till tidningen
Idun. Han framhåller där bl. a.,
att han ända från barndomen har
levat i en religiös omgivning. Hans
far var ivrig baptist, och han fick
som liten följa med på möten. Sedan under skoltiden i Hudiksvall
kände han sig alltid litet särställd
genom föräldrarnas frikyrkoreligiositet och vågade inte deltaga i
en danskurs för att inte bedröva
.sina föräldrar .
Men när han kom till Uppsala
för att fortsätta sina studier och
där lärde känna det fria, akademiska livet, då var det naturligt,
att han kom att kasta bort alla de
tankar och åsikter, som blivit honom påtvingade under uppväxttiden.

Efteråt kan man ju alltid le ett
medlidsamt leende åt sin egen
barnslighet, men då år 1909 Bengt
Lidforss' bok »Kristendomen förr
och nu» kommit ut, tyckte han,
att den boken gjort alldeles slut
på kristendomen.
Sedan dess har han lärt sig, att
människans behov av något högre
än det jordiska är en verklighet,
som man icke kan komma förbi.
Det räcker inte med politiska ideal
och social rättfärdighetslängtan.
Det behövs något, som står över
detta, någonting som kan bli liksom det murbruk, som murar ihop
det söndertr asade människolivet
till något färdigt och fullbordat.
Denna hans nuvarande åsikt innebär dock icke, att han upptagit
något alldeles nytt och lämnat något gammalt. På en punkt har han
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emellertid lärt något nytt. Och
det är den åsikten, som Nathan
Söderblom kanske bäst givit uttryck åt, att Gud ständigt på nytt
uppenbarar sig genom de mest begåvade människorna som möta
oss i historien, i konsten och i musiken.
· Kristendomen är icke längre för
oss endast vad Jesus av Nazaret

lärde. Kristendomen har genomsyrat hela vår västerländska kultur under nära 2,000 år. Och därför är ordentlig undervisning i
kristendom i skolorna nödvändig
icke blott för att ge religiös kunskap utan även därför att vår kultur vilar på kristendomens grund.
Det vore oklokt att avskära våra
barn från detta kulturarv.

Dubbelkommando.
När en ung flygare håller på Då kom han i sällskap med ett par
att lära sig sköta maskinen, har slynglar, som lurade honom att
han alltid en van flygare med sig. börja använda rusdrycker. Ett par
De första gångerna den unge skall gånger försummade han sitt arföra maskinen själv, sitter den va- bete. Det var tillräckligt för att
ne flygaren bakom eller bredvid. fabrikens ledning inte ville ha hoÄven på hans plats finns de spa- nom kvar. Så förstörde även han
kar och instrument, som behövs en god framtid. Han hade behövt
för att styra maskinen. · Det kal- hjälp att motstå frestelserna och
las för ·a tt flyga med »dubbelkom- hjälp att föra ett ordentligt och
mando». Det är tryggt för den skötsamt levnadssätt.
Det är mycket viktigt att tänka
unge. Han vet, att om han i sin
okunnighet skulle göra något fel, på sin framtid och inte göra något
så hindrar honom den vana han- som man sedan får ångra. Och det
är svårt att veta, om man alltid
den där bakom.
En ung flicka hade fått en plats, · gör det som är klokt och rätt. Det
där hon skulle få lära sig ett yrke, är som att gå i en mörk tunnel,
som hon hade lust för och som var där man inte ser något framför
bra avlönat. I början fick hon sig och där var je oförsiktigt steg
dock ingen lön. När hon såg de kan medföra olycka, men där man
jämnåriga kamraterna ha gott om dock måste framåt.
Vår framtid är oviss. Vi al1a,
pengar, tröttnade hon på sin plats.
Hon slutade den och tog plats som inte minst de unga, behöva .sanhembiträde. Efter ett par år bör- nerligen också ett »dubbelkomman-·
jade hon längta tillbaka till sitt do». Vi behöva någon som vrider
förra arbete, men när hon nu åter våra felgrepp till rätta, någon som
försökte få en sådan elevplats, så hindrar oss att styra mot fördärfick hon till svar, att hon var för vet. Och det är intet förnedrande
gammal. Hela den framtid hon för oss. Ingen flygelev känner sig
hade drömt om, hade hon förstö rt generad över sin beskyddare. Han
genom s'itt förhastade beslut. Hon vet, att det måste vara så.
Och vi fö r stå, att det för ·oss
hade behövt en hjälpare, som hindrat henne att utföra sitt felaktiga alla gäller detsamma som en psalm
uttrycker så:
beslut.
När ingen kan mig råda,
En sexton års pojke hade lycOch ingen h j älpa mer,
kats komma in som lärling vid en
Jag upp till Gud får skå da;
stor elektrisk fabrik. Han var gott
Han ensa m hjälpen ger .
begåvad och hade lätt att uppfatta
Han fr iar mig ur nöd,
U r frest else och fara,
och lära. Det gick framåt för hoHan sliter syndens sn ara
nom, och han hade goda utsikter
Och frä lsar mig från död.
att med tiden få bli verkmästare.
{Sv. Ps. 5 ~ : 2. )
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P~an

för daglig bibelläsning.

1 Sönd. i Fastan. Botdagen. 6 mars.
Jesus har kämpat för att frälsa dig.
Matt. 4: 1-11.
M. Matt. 16: 21-23. Jesus måste Jjda
mycket.
T. Luk. 10: 17-20. Glädjens över, att
edra namn äro skrivna i himmelen.
· 0. Hebr. 2: 18. Kristus hjälper den
som frestas.
T. Jak. 1: 12-15. Salig är den, som
håller ut i frestelsen.
F. 1 Kor. 10: 13. Gud tillåter icke, att
du frestas över dina krafter.
L. Upp. 3: 10. Kristus vill befria dig
från frestelsen.
2 Sönd. i Fastan. 13 mars. Jesus gi·uer
dig syndernas förlåtelse. Matt. 15 :
21-28.
M. Luk. 7: 36-50. Dina synder äro dig
förlåtna.
T. Mark. 9: 17-50. Jag tror. Herre,
hjälp min otro !
0. 1 Tess. 4: 1-7. Gud har kallat oss
till helgelse.
T. 1 Joh. 2: 12-17. Edra synder äro
förlåtna för Jesu skull.
F. Kol. 3: 12-13. Förlåten varandrn !
L. 1 J oh. 1: 9. Om vi bekänna våra
synder, så är Han trofast och rätt-

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
'tockholm, Upplandsg. 7, den 27 mars
kl. 7,:m. Pastor Svenfors: »Mjölken -vårt viktigaste näringsmedel». Film.
Norrköping, den 13 mars efter gudstjänsten. Rektor Zommarin: »Strömmingsfiske vid Möja».
Dövstmnföreningens årnmöte äger rum
den 6 mars.
L inköping, den 13 mars efter gudstjänsten. Samma föreläsning.
Sala, den 19 mars efter gudstjänsten.
Pastor Svenfors: »Zigenarfolkets underbara ödem>. Ljusbilder.
Köping, den 25 mars efter gudstjänsten. Fröken Abrahamsson: »Hur silke
kommer till».
Väste1·ås, den 25 mars efter gudstjänsten. Fröken Abrahamsson: »Någ·ot
om kampen mot sjukdomar».
Eskilstuna, den 26 mars efter gudstjänsten. Fröken Abr ahamsson: .» Röda
korset».
Nyköping, V. Förs.-salen, den 27 mars
kl. 11,oo. Fröken Abrahamsson: »Något
om kampen mot sjukdomar».
Motala, Blå Bandet, den 27 mars kl.
5,oo. Samma föreläsning.
Visby, Förs.-hemmct, den 25 mars kl.
1 .och 4. Dövstumlärare Schyberg: »Om
djurens vandringar» och »Från sockerbetan till sockerbiten».

färdig.
3 Sönd. i Fastan. 20 mars. Kristus har
makten. Luk. 11: 14-28.
M. Luk. 4: 31-37. Jesus talar med makt
och myndighet.
T. Joh. 8: 31-36. Kristus kan göra dig
fri.
0. Joh. 16: 31-33. Kristus har övervunnit världen.
T. J oh. 3: 35-36. Gud har lagt allt i
Kristi hand.
Marie Bebådelsedag. Salig ä.r du, som
trodde! Luk. 1: 39-45.
L. Joh. 10: 17-18. Kristus har makt
över liv och död.
Midfastosöndagen. 27 mars. Kristus är
varet på vår längtan. Joh. 6: 1-15.
M. J oh. 6: 24-29. Tro på Kristus!
T. J oh. 6 : 30-36. Jesus är 1ivets bröd.
0. Joh. 6: 37-40. Den som kommer till
Jesus, blir icke utkastad.
T. Matt. 5: 1-6. Saliga äro de som
hungra och törsta efter rättfärdighet.
F. Matt. 5: 7-9. Saliga äro de renhjärtade.
L. Matt. 5: 10-12. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i hfrnmelen !
F c m t e D i s t r· i k t e t.
Örebro, Dövstumföreningen, den 2G
mars kl. 19,oo. Herr Matthes: »Handelns vägar förr och nu)>.
Arvika, Förs.-hemmet, den 2G mars
kl. 10,30. Samma föreläsning.
Kil, Järnvägshotellet, den 25 mars kl.
14. Herr Matthes: »Wilhelm Tell».
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Uppsala, Timmermansgat. 1, den 18
mars kl. 8. Pastor Svenfors: »Mjölken
- vårt viktigaste näringsmedel». Film.
Gävle, Stadshuset, den 19 mars efter
gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Ett
brev på posten». Ljusbilder.
Borlänge, Förs.-hemmet, den 20 mars
efter gudstjänsten. Pastor Svenfors:
»Mormonerna - ett under ligt religionssamfund». Ljusbilder. Därefter dövstumföreningens årsmöte.
Söderhamn, Folkets Hus, den 27 mars.
Herr Lundberg: »På jaktstigar i norrländska vildmarker».

AVLIDNA.
Johan Peter Andersson, Skara, den 5
febr., 6'.7 år.
Fru Margareta Andersso n., f. Olsdotter,
Stockholm, den 7 febr., b'O år.
Nils Anders Fredrik Nilsson, Arkösund,
den 11 febr., 73 år.
Han förlossar min själ och skaffar
henne ro.
(Ps. 55: 19.)
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.

MARS.
L. 5.
S. 6.
S. 6.
L. 12.
S. 13.

Enköping, Kyrkan kl. 4,45.
Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Uppsala, Mikaelskapellet kl. 4,30.
Mjölby, Kyrkan kl. 3.
Norrköping, Hedvigs kyrka kl.
12,30.
S. 13. Linköping, Domkyrkan kl. 3,30.
Nattvard.
L. 19. Sala, Kyrkan kl. 11.
T. 22. Stockholm, Engelbrekts kyrksal
kl. 7,30. (Se nedan.)
F. 25. Köping, Förs.-salen kl. 11.
F. 25. Västerås, Domkyrkan kl. 3,30>.
Nattvard.
L. 26. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 6.
S. 27. Nyköping, S :t Nikolai kyrka kl.
1. (Föreläsning kl. 11,30.)
S. 27. Södertälje, Kyrkan kl. 3,3a. Nattvard.
S. G. Sven fors.
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
Stockholm. Församlingsafton anordnas i Engelbrekts kyrksal (intill Engelbrektskyrkan) tisd. den 22 mars kl. 7,30.
Komminister Kyhlberg visar filmbilder
ur svenskt arbetsliv. Samkväm.
Norrköping. Dövstumkretsens arbetsmöten i Marielundsskolan den 9 och 23
mars kl. 8.
F j ä r d e D i s t r i k t e t.
MARS.
S. 6. Skara, Förs.-hemmet kl. 11,30.
S. 6. Mariestad, Kyrkan kl. 3,30.
L. 12. Vara, Kyrkan, kl. 12,3-0. Nattv.
S. 13. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45.
S. 20. Tidaholm, Kyrkan kl. 11,ao.
Nattvard.
:::>. 20. Falköping, kyrkan kl. 3.
T. 24. Göteborg, Johanneskyrkan kl.
5,30.
F. 25. Väners borg, Kyrkan kl. 2,l!i.
Nattvard.
S. 27. Halmstad, Dövstumför. kl. 11.
S. 27. Varberg, Förs.-salen kl. 3,rn.
H i l di 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.
MARS.
S. 6. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30.
S. 6. Örebro, N :a Förs.-hemmet kl. 11.
S. 6. Kumla, Kyrkan kl. 13. Nattv.
S. 13. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11.
T. 15. Örebro, Nikolai för.-hem, se nedan!
L. 19. Sunne, Kyrkan kl. f 5.
S. 20. Säffle, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 27. Askersund, Kyrkan kl. 13.
Carl-Åke Areskog,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78.
Örebro, Nikolai församlingshem, Vasagatan, den 15 mars kl. 19. Ungdomskretsens samkväm för dövstumma. Pastor Håkansson. Film.
/\ /B

G n~ta f

S j ä t t e D i s t r i k t ·e t.
MARS.
T. 10. Tierp,
Nathanaelskyrkan kl.
11,3-0. Nattvard.
L. 19. Gävle, S :t Ansgars hus kl. 6,:io.
S. 20. Hofors, Prästgården kl. 11.
S. 20. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 3.
M. 21. Ockelbo, Prästgården kl. 11.
Uppsala och Enköping, se under 1 distr.
Gudstjänsterna förrättas av pastor
Sven fors.
S j u n d e D i s t r i k t e t.
Västernorrlands län.
MARS.
S. 27. Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
J. Lodin,
Selånger, Sundsvall.
Tammerfors Distrikt
Finland.
MARS.
L. 5. Lappfjärd, Prostgården kl. 11.
L. 5. Kristinestad, Prästgården kl. 14.
S. 6. Jakobstad, Kyrkan kl. 14,30.
Därefter samkväm å döv.stumskolan.
M. 7. Munsala, Prästgården kl. 11.
M. 7. Nykarleby, Prostgården kl. 15.
L. 12 o. S. 13. Vasa, De dövstummas
kyrkodagar.
L. 19. Helsingfors, Bönehuset, Smedsgatan 13, kl. 19.
S. 20. Helsingfors, Storkyrkans kapell
kl. 11.
L. 26. Tammerf ors, Gamla kyrkan kl.
15.
U r h o P a l j a k k a,
Ehrensvärdsv. 20 B, Helsingfors.
Tel. 24 879.

Kungörelse för Första Distriktet.
Understöd ur Carl och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Första Dövstumskoledistriktet för e den 1 april. Ansökan insändes till pastor Svenfors, V esslevägcn
7, Al.sten.
I ansökan skall tydligt angivas ändam ålet med det sökta understödet och
summans storlek. Behovet skall intyga::;
av präst eller kommunalman i hemorten. I första hand lämnas understöd
för utbildning i yrke eller för utövning
därav eller för annat ändamål, som avser att befrämja sökandens livsuppehälle; Om understöd lämnas till inköp
av arbetsmaskiner eller verktyg förbli
dessa fondens egendom, men de få av
understödstagaren användas så läng
han behöver dem.
Understöd skall i regel vara till avhjälpande av tillfälligt behov och utgår
endast till dövstumma från första distriktet med företräde för den som bor
i Dals härad och Östergötlands län.
Understöd utdelas först efter den 15
juni.
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