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ryt, o Herre, bräck och krossa. 

1örkrets hela våld och makt. 
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Bryt mörkrets makt. 

Bryt, o Herre,, bräck och krossa 

Mörkrets hela våld och makt. 

Dödens bojor du kan lossa,, 

Som har liv till seger bragt. 

Res oss upp ur stoftet,, gör oss 

.lika dig till håg och sinn 

Och som nya mänskor för oss 

i ditt frihetsrike in. 
Nya Sv. Ps .. 347: 2. 

I Valborgsmässotid. 
I sydliga delar av Sverige har 

Valborgsdagen, 1 maj, sedan gam
la tider varit den allmänna fest
dagen för våren. Längre norrut 
kommer Valborgsdagen för tidigt, 
så att valborgsmässofirandet del
vis överflyttats till midsommarda
gen. 

Valborgs dag hälsades enligt 
gammal sed med .eldar på höjder
na kvällen förut. På andra håll 
förekom i stället påskeldar eller 
S :t Hanseldar på m'idsommaraf
ton. Eldarna troddes värna mot 
faror, särskilt mot faror från 
häxor och troll, och driva de onda 
andemakterna på flykten. 

Ibland sjöngs på Valborgsfesten 
»majvisor», av vilka en del ha kris
tet innehåll, t. ex. följande: 

All världens skapare av evighet, 
hör det vi bedja ; 
du haver allting väl berett, 
var oss allom nådig Gud med glädje. 
Reger' oss med din Ande god, 
förtag, vad dig kan vara mot. 
Det bedje vi i Jesu namn, 
slutom med bönen till vårt gagn. 

Då sista versen sjöngs blottades. 
alla huvuden; alla knän nego, och 
allas blickar riktades mot himlen. 

Därpå sjöngs ett Fader tvår på 
vers. 

Det låg alltså ett kristet inne
håll i hälsandet av vårens an
komst Det var den gamla san
ningen, att Guds ord skrämde bort 
det onda och var ett värn mot alla 
faror. Såsom de gamla folksagor
na berättade, att där Jesu namn 
nämndes, och där korset höjdes, 
där flydde trollen och de onda 
makterna. 

Det är detsamma som bilden på 
första sidan vill tolka: det onda 
i ulvens (vargens) gestalt drives 
bort av korsets bärare. Det godas 
ljusa m:akt, ·som korset betecknar, 
är starkare än mörkrets onda 
makt. 

Men striden mellan ljus och 
mörker, mellan gott och ont, den 
står åter och åter i varje männi
skas själ. Skall du kunna besegra 
den onda makten i ditt hjärta, så 
måste det ske i korsets, i Jesus 
Kristi, kraft. Den kraften ensam 
kan fördriva mörker och fruktan 
och göra livet ljust och glädjefyllt. 
Såsom mörkret i vårens tid drives 
undan för solens och sommarens 
ljus. 
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Vet du att en konung går vid din sida? 
Till en nykonfirmerad. 

Majdag blänker kring ditt hår, 

skrattar skälmskt i ögonvrån. 

Du som är i unga år -

Vet du, att en konung går 

vid din sida fjärran från? 

Vet du, att ·den löftesman 

som du mötte vid .Hans bord, 
medan pingstens lilja brann, 

tar sig alla unga an 

var de vandra på vår jord? 

Tro ej att du ensam är 

där du går i vårens land. 
Han som har .dig mycket kär 

är dig alltid heligt när 

med sin starka, trygga hand. 

Troget skall Han stå dig bi 

medan våren blommar ned. 

Och när sommarns melodi 

brusar fram 1ned skördeskri 

skall Han alltjämt föl ja med. 

En gåJng när en frostig höst 

flammar röd i dina spår, 

skall du lyssna till Hans röst: 

Stilla, mänskobarn, var tröst! 
Jordisk höst blir himmelsk vår. 

Majdag blänker kring ditt hår, 

skrattar skälmskt i ögonvrån. 
Du som är i unga år -

Se, en sällsam konung går 

vid din sida fjärran från! 
Nils Bolander. 
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Till årets konfirmander. 
I en bildhuggares verkstad mej s

lar konstnären fram: sköna skulp
turer ur de grova marmorblocken. 
Något liknande har också vå döv
stumskolan skett med eder, unga 
konfirmander. Stumma och okun
niga kom ni till skolan. Genom 
undervisning och uppfostran ha 
edra själar blivit förädlade, ert 
förstånd har utvecklats. Såsom 
skickliga konstnärer ha edra lära
re arbetat med eder. Och när ni 
nu ha förstånd nog att tänka på 
vad som skett med eder under 
skoltiden, så ha ni stor orsak att 
vara tacksamma. 

Men vad skall det nu bli av 
eder i framtiden? Först och främst 
måste ni försöka skilja mellan det 
äkta och oäkta, mellan sant och 
falskt. Ni flickor ha lärt, att 
vackra kläder och lackerade nag
lar aldrig är av något värde för 
edert liv. Och ni pojkar veta, att 
den råa kroppsstyrkan inte är nå
got utmärkande för den rätta 
manligheten. Styrka och renhet i 
själen är viktigare. Om ni alltid 
försöker vara goda människor, då 
då får ni det bra, om än inte all
tid i det yttre, där det ju kan vara 

många .svårigheter som möter den 
dövstumme, så dock så mycket säk
rare i det inre, i själens värld. 

Troget och ordentligt skall ni 
.sköta ert arbete, hemma eller hos 
främmande människor. Den som 
alltid gör sin plikt, han vinner 
glädje och välsignelse till både 
kropp och själ. Kämpa ärligt att 
försöka vara goda och rena. -
Det finns dock något ännu vikti
gare, som ni lärt i skolans kris
tendomstimmar och under konfir
mandundervisningen. Gud kallar 
eder till sina barn. Frälsaren Je
sus Kristus kallar eder till sina 
efterföljare. Även om vandringen 
på Guds vägar ofta blir svår och 
mödosam, så vet ni, att Gud ger 
eder kraft. Han har omsorg om 
eder. Om Han får regera i edra 
hjärtan, så skall allt, edert arbete, 
edert umgänge med de hörande, 
eder vilja att göra det goda, allt 
skall lyckas eder väl. Då får ni 
kraft att med glädje och frimodig
het fylla edra uppgifter i livet och 
att stilla och tappert bära svårig
heterna . - i full förtröstan på 
Guds hjälp. 

(En dövstum i Schweizisk dövstumtidning.) 

Dövstumme Kalle. 
1J ag hade fått bud att komma 

till en sjuk dövstum långt bort i 
ödemarken. Det var lång resa dit. 
Och från järnvägsstationen till 
socknens kyrka var det .sex mil. 
Inte heller gick färden så fort med 
lata gästgivarhästar. Då jag kl. 6 
på kvällen kom till kyrkan fick 
jag veta, att det var l 1/2 mil kvar 
till »dövstumme Kalles» hem. 
Skjutskarl~n var inte säker på 
vägen, men man kunde ju fråga 
sig fram. 

Det bar i väg med god fart i 
den mörka natten. Jag hade fått 

en utvilad häst. Snart vek en smal 
byväg av från stora landsvägen in 
i ödemarken. Människoboningar 
syntes· ej till. Det var bara skog, 
kärr och sumpmarker. Äntligen 
kom vägen till en gård, och där 
måste de sovande invånarna väc
kas, för att vi skulle få veta vägen. 
Men det var nog bäst att skaffa 
en vägvisare vid nästa gård, ty 
Kalles stuga låg undangömd långt 
bort i ödemarken. Det var långt 
till närmaste människoboning -
en usel koja - och där fick vi 
veta, att vi kommit alldeles fel och 



I 

måste köra tillbaka ett långt styc
ke. Men då gubben i stugan gått 
in på att bli vägvisare, förde han 
oss en genväg genom mörka sko
gen. 

Slutligen kom vi till det lilla 
torp, .som var Kalles hem. Det var 
en .enslig stuga djupt inne i sko
gen~ Dess innevånare sovo. Då vi 
bultade på dörren öppnades den, 
och vi stego in. Där låg den sjuke 
i .sä-ngen och .sov tungt. Hans an
sikte var uppsvullet, likaså hän
derna. · Ansiktet hade 'ett plågat 
uttryck. En liten lampa brann på 
stolen bredvid sängen. Den brann 
även då alla sovo, för den hän
delse att den sjuke skulle vakna 
och behöva hjälp. Två små barn 
sovo på golvet. Den enda som var 
vaken var modern. Hon började 
berätta om sitt liv, om sina barn, 
om sin dövstumme gosse. Hon be
rättade och grät. Hon var änka 
och hade flera barn. Den yngste, 
Kalle, var dövstum. Då far dog 
blev hon ensam med sina barn. 
Nöd rådde och hunger fick man 
känna av. Med Guds hjälp gick 
det dock. Barnen växte upp, Kalle 
kom i dövstumskolan, och efter 
skoltidens slut stannade han i hem
met. En av flickorna hade gift 
sig med en dålig karl, som hade 
lämnat henne med två barn och 
helt försvunnit. Hon förde då bar
nen hem till sin gamla mor och 
for själv bort för att skaffa sig 
arbete. En av sönerna reste till 
Amerika, och även de andra hö
rande barnen hade lämnat hem
met. 

Den ende som brydde sig om 
modern var den yngste, den döv
stumme. Mor och son hjälptes åt 
med arbetet. De .skötte torpet, 
gingo i arbete i andra ·socknar, 
grävde diken, bärgade hö, alltid 
tillsammans. Det började redan 
gå bra för dem. Två kor fanns i 
fähuset och en häst i stallet. 

Då kom en dag sonen från Arne-
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rika hem. Så arbetade de alla tre. 
Men då ett par år gått, sade Os
kar, amerikasonen, att han ville 
fara till Helsingfors ett "Slag. Han 
'tog hästen och kärran och skulle 
köra till stationen och lämna häs
ten där tills han kom tillbaka. 
Han for, men återvände aldrig. 
Mor och Kalle väntade och vänta
de, men ingen Oskar kom. Efter
åt fick mor höra, att han farit till 
Amerika och :sålt hästen och kär
ran för att få respengar. 

Sorgen var stor i torpet. Men 
en ännu större sorg fick man prö
va på. Kalle blev sjuk. Han kla
gade ,över smärtor i bröstet. Han 
sökte läkare men fick ingen bot. 
Han hade lungsot. På hösten mås
te han lägga sig till sängs. Stac
kars Kalle, han blev blott sämre 
och sämre. Och nu tycktes .slutet 
nalkas. 

Så berättade modern. Sorgligt 
var det. Hjärtat värker, då man 
hör .sådant. Tårar komma i ögo
nen och man frågar varför, var
för? 

Medan modern berättade, vak
nade Kalle. Han undrar vem som 
var i .stugan. Men då jag tecknar, 
att det är .de dövstummas präst, 
klarnar Kalles blick, och han för
söker med svårighet .sätta sig upp 
j .sängen. Vi tala sedan om syn
den och nåden och Frälsaren, som 
förbarmar sig och ej förskjuter 
dem som s·öka hjälp. Syndens bör
da tynger. Även Kalle behöver 
nåd. Och han finner nåd och sa
lighet i sin Frälsare. Han önskar 
ännu en gång före sin död få .Her
rens Heliga Nattvard. Jag giver 
honom den. 

Så lägger han sig igen. Han är 
mycket trött. En svår hosta plå
gar honom hela tiden. Den stac
kars gossen har endast att invän
ta den .stund, då han från detta 
livs lidande får flytta dit, där .det 
ej mera finns smärtor och plågor, 
ej sorg och ej tårar. · 



30 

Det började redan dagas, då jag 
for för att i rätt tid vara tillbaka 
vid stationen. Svår är skilsmäs
san vid :sådana tillfällen, då man 
säkert vet, att man ej mera träf
fas i detta livet. Sådana stunder 
lära en mycket. 

Ofta gå mina tankar till det 
ensliga torpet i ödemarken. Ofta 
tänker jag på den gråtande mo
dern och på Kalle, där han låg och 
väntade på döden. 

(Efter K. A . N yman, f. d. dövstum p räst 
i Finla nd , i T idskrift fö r dövstumma .) 

Giv aldrig upp! 
Det berättas om en gammal fri

hetshjälte, att han en gång var 
nära att ge upp kampen. Han var 
anförare av en här frivilliga, och 
gång ·På gång ledo de nederlag i 
striden. 

Men efter varje nederlag sam
lade han åter sina trupper och in
gav dem nytt mod genom sitt el
dande tal. Det gick också en lång 
tid. Men efter ett stort nederlag, 
då hären flytt i vild förvirring, 
blev han så modfälld, att han var 
betänkt på att ge upp det hela. 

Ensam och glömd flydde han ut 
i öknen och tänkte på att frivilligt 
söka döden. 

Trött sjönk han ned på en sten, 
stödde huvudet mot händerna och 
blev så sittande i tunga tankar. 
Men medan han satt där, fick han 
se en myra och började intresse
rat se på vad den gjorde. Den 
försökte att :flytta ett sandkorn 
som var mycket större och tyngre 
än myran själv. Sandkornet låg 

i en håla, och varje gång myran 
lyckades få upp det till kanten, 
rullade det tillbaka ned igen. Det
ta upprepades många gånger, och 
mannen tänkte för varje gång, att 
nu måste den väl sluta upp med 
sina försök. Men nej, myran fort
satte, och så äntligen lyckades den. 

Härföraren, som nyss var så 
modfälld, reste sig på nytt. Kunde 
detta lilla, obetydliga djur ha så 
mycket mod, så ·stor uthållighet, 
så borde han också kunna det. Än 
en gång måste han gripa sig an 
med sitt verk och föra det fram 
till seger! 

Han gjorde det - och han vann 
seger. 

Giv aldrig upp - utan håll ut! 
Lär av myran! 

Är det något du arbetar för -
håll ut tills du får det färdigt! 

Och strider du för att bliva god, 
sann och ärlig - håll ut, giv ald
rig upp! 

Stå fast! Giv aldrig upp. 

På fel sida av vägen. 
Häromdagen blev en ung cyk

lande flicka överkörd av en ·bil. 
Undersökningen visade, att hon 
cyklat på fel sida av vägen. 

Det är många som mött samma 
olycka, därför att de hållit sig på 
fel sida. 

Varför på fel tSida av vägen? 
Antagligen var vägen något bätt
re där. Eller kanske hon ville hål
la ··sig jämsides med sitt sällskap. 
Kanske var det bara tanklöshet. 

Det hade gått bra förut. Varför 
skulle man misstänka en fara nu? 

Men det . är detsamma för en 
människa på vägen genom livet. 
Många tusenden hålla sig ·på fel 
sida. Det tycks gå bra för dem 
till en tid. tMen det går inte bra 
i längden. Och så ligga de där i 
tusental förtvivlade, hopplösa, för
lorade. Bara därför att de höllo 
på fel sida av vägen. 

På vilken sida av vägen är du? 
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Plan för daglig bibelläsning. 
2 Sönd. e. Påsk. 1 maj. Herren är min 

herde. Joh. 10: 11-16. 
M. Joh. 10: 1-10. Den som kommer till 

Kristus blir frälst. 
T. Joh. 21: 15-25. Älskar du Kr istus? 
0. Joh . 11- : 13-16. Kristus har utvalt 

T. 1 tr. 2: 21-25. Vi äro kallade att 
f''lja Kristus. 

I•. • f. 6: 5-8. Arbeta såsom Kristi tjä
nar ! 

L. J . tr. 5: 1-4. Haven omsorg om 
arandra ! 

;{ • ' " nrl. . Påsk. 2 Bönd. 8 maj. Vi 
/)(t11rf1 ·n till himmelen. J oh. 16: 16-2~. 

M .. Joh. 14.: 1-4. Var icke rädd! Tro 
I ;ud ! Tro på Kristus! 

'l' . .J h. 17: 1-8. Jesus längtade till him
m 1 n. 
11 bl'. 4: 14-16 . . Låt oss träda fram 
t i 11 I ctd n s tron ! 

T . M 1 l. I ' : 44-46. Himmelriket är det 
d l'l>nraste. 

1". ' Tim. 4: 7-8. Börja striden! Him
nw l 1·il .t är lönen. 

L. I I " I'. 1: 3-5. Genom Jesu upp
Hl n I I hava vi hopp. 

4 Si' 11d . . Påsk. 15 maj. Följ Jesus 
/)( ltimln ägen! Joh. 16: 5-15. 

M . .J >h. I 7: !>-17. Jesus beder för oss. 
T . .Joh. 7: :37-. 9. Om någon törstar , 

1-11 I 0 11rn1 han till mig och dricke ! 
I .l oh. ;{: 19-24. Frimodig inför Gud. 

T . Malt.. 7: 2 1-29. Gör Faderns vilja! 
1' . p p. I 1 : • -4. Herrens vägar äro de 

ritLtn.. 
L. Ir bl'. fl: li-1 . Jesus lärde lydnad av 

I som han 1 d. 

VIGDA. 
igvard Brodin och Siri 

Maria äf, tockholm, den 16 april. 
H rr n rud, om har stiftat äktenska-

pet, gi d m lycka och välsignelse till 
cl era ·1 il iga förening . 

Manilln-1 onfirmanderna 1937, som vi<l 
konfirmati n n icke fingo någon psalm
bok på rund av att ny svensk psalm
bok snart skulle utgivas, komma nu att 
erhålla sådan, antingen vid samkvämet 
i Stockholm den 2 maj eller vid närmast 
följande gudstjänst i hemtrakten. 

S . G. Sven/ ors. 

Pastor E. Stueland, 
Bergen, som utarbetar bibelläsningspla
nerna för De Döves Blad i Norge och 

De Dövstummas Kyrkoblad. 

0. Joh. 14: 12-14. Jesus sägei· : Jag går 
till Fadern. 

T. Kristi himmelsfärdsdag. Jesus blev 
upptagen till himmelen. Luk. 22: 
44-53. 

F. Jak. 1: 22-27. Var lydig mot Guds 
ord! 

L. Apg. 1: 6-11. Kristus skall komma 
igen. 

6 Sönd. e. Påsk. 29 maj. Till kamp för 
Guds rike. Joh. 15: 26-16: 4. 

M. Luk. 12: 4-12. Gud beskyddar dig. 
T. Luk. 11: 5-13. Klappen, och eder 

skall varda upplåtet! 
0. 1 Petr. 3 : 15-16. Det är bättl'e att 

lida ont än att göra det onda. 
T. Fil. 1: 27-30. Vi ha alla vår kamp. 
F. 2 Tim. 4: 17-18. Herren ska11 rädda 

dig från allt ont. 
L. 1 Kor. 15: 55-57. Gud vare tack, 

som giver oss seger! 

AVLIDNA. 
Karl Albert Andersson, Göteborg, den 8 

mars, 64 år. 
Hedvig Elisabet Svensson, Borås, den 

16 mars, 65 år. 
F r u Gertrud Bernhardina Ragnhild An

dersson, f. Gil1berg, tockholm, den 30 
mars, 53 år. 

kilja.· vi må f rån 'vänner och fränder, 
Du är os · när i dödsskuggans länder. 
Du med din kärleks mäktiga händer 
Hägnm· oss alla. 

Nya sv. ps. 5 0 : 1 
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Gudstjänster i maj. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

S. 1. Stockholni, Storkyrkan kl. 1. 
(Obs. tiden!) 

F. 6. Reijmyre, Kyrkan kl. 11,:m. 
Nattvard. 

L. 7. Ätvidaberg, Kyrkan kl. 10,30. 
L. 7. Finspong, Slottskapellet kl. 5,15. 

Nattvard. 
S. 8. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 

s. 8. 
L. 14. 
s. 15. 
M.16. 
L. 21. 
L. 21. 

1. Nattvard. 
Katrineholm, Kyrkan kl. 4,:m. 
Visby, Förs.-hemmet kl. 7. 
Visby, Domkyrkan kl. 2. Nattv. 
Lär.bro, Kyrkan kl. 10. · Nattv. 
Sala, Kyrkan kl. 11. Nattvard. 
Enköping, Kyrkan kl. 3,30. Natt
vard. 

S. 22. Torshälla, Kyrkan kl. 1. 
M. 23. Kungsör, Kyrkan kl. 11,15. Natt

vard. 
0. 25. Strängnäs, Domkyrkan kl. 2,30. 
T. 26. Nyköping, Ludgo kyrka kl. 12,30 

(se nedan).· 
S. G. S v e n f o r s, 

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Stockholm. Konfirmanderna å Manil
la åren 1929-1937 samlas Sveaväg. 36 
månd. den 2 maj kl. 7 ,30. 

Sy/ öreningen samlas å Dövstumhem
met den 15 maj kl. 1. 

Eskilstuna. Utfärd till Torshälla den 
22 maj. Gudstjänst i Torshälla kyrka 
kl. 1. Därefter samkväm och föreläs
ning. Buss från Eskilstuna kl. 12,10 och 
12,40. 

Nyköping. Kristi Himmelsfärdsdag 
utfärd till Ludgo kyrka. Buss avgår 
från Nyköping kl. 11,15 och från Gnesta 
kl. 10,oo till Aspa. Efter gudstjänsten i 
kyrkan kl. 12,30 kyrkkaffe i Sockenstu
gan och föreläsning. 

s. 1. 
L. 7. 
s. 8. 
s. 8. 
L. 14. 
L. 14. 
s. 15. 
s. 15. 
0. 18. 
s. 22. 
s. 22. 

0. 25. 

T. 26. 
s. 29. 
s. 29. 

Fjärde Distrikte~ 
Lysekil, Ky~kan kl. 1. Nattvard. 
Björkäng, Kyrkan kl. 5. Nattv. 
Moholm, Kyrkan kl. 9,30. Nattv. 
Mariestad, Kyrkan kl. 2. Nattv. 
Laholm, Kyrkan kl. 11,30. Nattv. 
K näred, Kyrkan kl. 4,30. 
Halmstad, Dövstumför. kl. 11. 
Varberg, Kyrkan kl. 3,15. Nattv. 
Tegneby, Kyrkan kl. 1. N attv. 
Mellerud, Förs.-hemmet kl. 10,45. 
Bäckefors, Kyrkan kl. 1,15. Natt
vard. 
Göteborg, J ohanneskyrkan kl. 
5,3(}. 

· Vänersborg, Kytkan kl. 2,45. 
Borås, Caroli kyrka kl. 2. 
Skene, Kyrkan kl. 4,15. N attv. 
H i l d i n g B e r g f e l t, 

Kungälv. Tel. 14. 

s. 1. 
s. 1. 
s. 1. 
s. 15. 
s. 22. 
s. 29. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Örebro, Dövstumskolan kl. ~),:10. 
Örebro, N :a Förs.-hemmet kl. 11. 
Lindesberg, Kyrkan kl. 13,:io. 
Filipstad, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
Arvika, Kyrkan kl. 13. 
Kumla, Kyrkan kl. 13. 
Ca r l-Ä k e ;1 res ko g, 

Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 7 

F. 27. 
L. 28. 
L. 28. 
s. 29. 
s. 29. 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Färila, Kyrkan kl. 2,oo. 
Hudiksvall, Kyrkan kl. 12. 
Söderhamn, Kyrkan kl. 4,3-0. 
Bollnäs, Förs.-hemmet kl. 10,:m. 
Gävle, Heliga Trefaldighets kyr
ka kl. 3,30. 

Gudstjänsterna förrättas av pastor 
Svenfors. 

S j u n d e D i s t r i k t e t. 
Jämtlands län. 

S. 8. Östersund, Kyrkan kl. 2. 
N. Söderlind, Rödön·. 

Västernorrlands län. 
S. 22. Sundsvall, Kyrkan kl. 2. 

J. Lodin, 
Selånger, Sundsvall. 

Föreläsningar. 
Första Distrikte~ 

Stockholm, Upplandsg. 7, den 15 maj 
kl. 7,30. Fröken Fondelius: »Det nya 
Turkiet». Ljusbilder. 

Eskilstuna, vid .utfärd till Torshälla 
den 22 maj, efter gudstjänsten. Herr 
0. Matthes: »Sjövägen till Indien och 
upptäckten av Amerika». 

Nyköping, den 26 maj, vid utfärd till 
Ludgo, efter gudstjänsten. Dövstumlära
re Schyberg: »Nya Sverige - en svensk 
koloni i Amerika». 

Mjölby, Logen David, den 15 maj kl. 
5. Dövstumlärare Schyberg: »Från soc
kerbetan till sockerbiten». 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Örebro, Dövstumföreningen, den 14 

maj kl. 19,oo. Rektor Zommarin: l)Hol
lands kamp emot havet». 

Arvika, Församlingshemmet, den 22 
maj kl. 11. Pastor Areskog. 

Sjätte Distrikte~ 
Hudiks1,all, den 28 maj efter guds

tjänsten. Pastor Svenfors: 5,;. Vad natur
människan tänker om sin själ». 

Söderhamn, den 28 maj efter guds
tjänsten. Pastor Svenfors: »Något om 
folkundervisningen i gamla tider». 

A /B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 1938 


