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Pingstdagen. 
Jesus sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.» 

(Joh. 7: 37.) 

Det är pingst. Naturen har 
klätt sig i sin vackraste klädnad. 
Har du riktigt sett, hur vackert 
det är? Känner du, hur det dof
tar från blommorna och det ny
utslagna lövet? Och fåglarna 
sjunga Guds lov i naturen. Men 
pingsten giver oss något mycket 
mera. På den första pingstdagen 
voro apostlarna församlade 1 bön. 
Plötsligt kände de en stark storm 
omsvepa huset, där de voro för
samlade. Och man såg fladdrande 
lågor liksom tungor av eld sväva 

, över apostlarnas huvuden. Alla 
. uppfylldes de av helig ande. Och 
1 Anden förvandlade dem. De fingo 
: mod och kraft att arbeta och lida 

för sin Herre. Deras predikan 
: var sådan, att människorna ivrigt 

lyssnade till den. Deras ord gre
po hjärtan och samveten. Många 
människor omvände sig och blevo 

1 döpta i Jesu namn. Varje pingst, 
1 som vi få uppleva, erinrar oss om 
· detta. Men varje pingst kommer 

också till oss med löfte om Guds 
· ande och kraft till var och en, som 
' längtar därefter. 

Jesus .säger i Pingstdagens hög
mässotext:' »Om någon törstar, så 

: komme han till mig och dricke». 
r Han, endast Han, har livets vat-

ten, ty Han är själva livskällan. 
Att Han verkligen kan stilla sjä
lens hunger och törst, det har Han 
många gånger sagt och visat. Till 
den samaritiska kvinnan sade 
Han: »Den som dricker av det vat
ten, som jag giver honom, han 
skall aldrig någonsin törsta». Och 
i Kapernaums synagoga talar Je
sus om sig såsom det levande brö
det. Han sträcker ut sina armar 
mot hela den hungrande och törs
tande världen och ropar: Kom till 
mig! Kom, du arbetande och be
kymrade, så skall du få vila och 
ro! Kom, du som känner din synd, 
så skall du få förlåtelse! Du som 
är svag, skall få kraft. Du som 
sörjer, skall få tröst. Du som är 
glad, skall få en glädje, som ald
rig försvinner. Du gamle, som 
närmar dig döden, skall få hoppet 
om evigt liv. Du unge, ditt kom
mande liv skall bli välsignat och 
rikt. 

Guds and.e omskapar var och en, 
som tager emot den. Anden giver 
oss kraft och frimodighet och 
glädje. Anden gör oss till kristna 
människor. Må vi alla bedja: 
Herre, giv oss din helige Ande! 
Amen. 

A - g. 

Tänk på Gud i dina ungdomsår! 
Vid tanken på våreris unga kon

firmander har en bild från en 
gammal kyrka kommit att före
sväva mig. Den föreställer två 

· män, vilka äro sammanbundna 
med ett rep. Mellan dem brinner 

' en eld. Avståndet dem emellan är 
: dock så kort, att elden skulle brän

na dem båda, om inte den ene 
· kunde rädda sig ur elden genom 

att rycka den andre in i den. Så 

hade striden fortgått tills den ene 
blivit förbränd. 

Det är en bild av vårt hjärta. 
Låt oss var dag bedja om Guds 
kraft så att den gamla, syndiga 
människan i oss må genom kval 
och stnärta renas så att den bättre 
människan må kunna uppstå och 
råda över oss. Vårt namn, som 
vi fått i dopet, påminner oss om 
två saker: om vårt barnaskap hos 



Gud och om vår ständiga strid 
emot det onda för att vi må kunna 
leva såsom det tillkommer Guds 
barn. 

Beträffande de ungas anhöriga 
torde det vara på sin plats att på
minna om, 'huru prästen enligt den 
finska kyrkans handbok tilltalar 
församlingen vid konfirmations
akten: 

»Därför förmanar jag i Herrens 
namn, icke allenast dessa barns 
föräldrar, faddrar och anhöriga, 
utan eder alla, hela församlingen, 
att låta dem vara eder anbefallda 
såsom bröder och systrar i Kris-
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tus, att i kärlek vårda eder om 
dem. Varen dem alltid en före
syn i kristlig vandel och given 
dem icke någon förargelse, än 
mindre locken och förleden dem 
till något ont, utan fast hellre 
uppmuntren dem till allt, vad sant 
och gott är, att de måtte varda 
förvarade i all rättfärdighet, så 
att av detta unga släkte måtte 
uppväxa en församling, som vand
rar Kristi evangelium värdigt och 
pryder Guds och vår Frälsares 
lära i alla stycken. 

Därtill förläne Gud sin nåd för 
Jesu Kristi skull.» 

U. Palfakka. 

Till elev~rna i Sveriges dövstumsskolor. 
Från Finlands dövstumskolor 

- vi hava 6 skolor - bliva i vår 
utdimitterade 135 elever, 74 gos
sar och 61 flickor. Bland dessa 
äro 6 gossar och 3 flickor svensk
spr åkiga. Under åtta år hava de 
allra flesta av denna stora hop 
fått en undervisning, på vilken 
det är gott att bygga allt fram
gent i livet. 

Låt våra tankar gå i tiden 93 
år tillbaka! Då återvände hem 
till Finland från dövstumskolan i 
Stockholm en 19-årig yngling, 
Carl Oscar Malm. Han hade att 
visa sina föräldrar det bästa di
missionsbetyg någon elev innan 
dess hade fått från Per Aron 

Borgs skola. Malm hade från 
Sverige fått den kunskapsutrust
ning och mycket av den hj ärte
värme, varmed han sedan kunde 
vårda sig om ödeskamraterna här 
hemma. Han grundade såsom 
20-åring Finlands första dövstum
skola i sin hemstad Borgå och var 
sedermera lärare i den nyss grund
lagda dövstumskolan i Abo. 

Vid tanken därpå, att dövstum
skolans fader i Finland under sin 
skoltid hade hört till den svenska 
dövstumskolans elever, sända vi 
vår bästa hälsning till kamrater
na i Sverige. 

Eleverna å dövstum.skolorna i 
Åbo och Borgå. 

Gör det nu! 
Den nyligen avlidne blinde upp

finnaren och nobelpristagaren 
Gustaf Dalen, som genom Aga-fy
ren blivit sjöfarten till stor hjälp, 
hade ett valspråk, som lydde : »Gör 
det nu!» Det ordet v~r beteck
nande för den energiske och hand
lingskraftige man han var. 

Det valspråket följ de han hela 
sitt liv. Dalen försummade ald-

r ig att genast förverkliga en tan
ke, som uppstått i hans snillrika 
hjärna, eller göra något som bor
de ordnas. 

Han uppsköt aldrig något. Hell
re avstod han från sin sömn. Han 
gjorde allting genast. 

Dalen själv har berättat, att 
han redan som pojke hittade på 
en kombinerad väckarklocka och 
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KONFIRMANDERNA I VÄNER BORG, 
jämte skolans personal. 

ittande från väster: Arvid Karlsson, Göteborg, Sven Eriksson, Bolstad, Aina 
Larsson, Flo, Irma Bengtsson, Övraby, Asta Lund, Gällar d, Birgit koglund, 
Göteborg, Elin Hane, Bäckefors, Nancy Svensson, öttum, v a Hultgren, Härlunda, 
Lizzie Ruden, öt borg, lary Gustafsson, Göteb r ·, Ragnar Johansson, !dala, 
Ivar Johansson, Göteborg. - tå nde från vänster: R r Martinsson, trömstad, 
Lars And r son, öteborg, vert B ngtsson, Marurn, Ra nar J hansson, Vassända 
Naglum, östa Persson, Kungsl na, Gunnar W st rgr n, ärdh m, I arl Karlsson, 
N. Fågelås, Johan Rutgersson, Jörlanda, John andin, Hyssna, Conny Jakobsson, 

Kungsbacka, Bertil Olsson, Göteborg. 

kaffekokare, som hjälpte honom 
inte bara att vakna i rätt tid utan 
också att spara på tiden. När 
klockan ringde tändes samtidigt 
kaffekokaren. Han steg genast 
upp och drack sitt varma kaffe så 
fort som möjligt. 

Under hela sitt liv tog han väl 
vara på sin tid. Nu - på minu
ten stod det som eldskrift för hans 
vilja och tanke. NU ! 
· Detta gav honom kraft i alla 
livets skiften och en ljus syn på 
livet. Inte ens då han blev blind 
förlorade han sin ljusa tro på li
vets goda makter, som gav honom 
tro på att allt skulle gå bra, bara 
man var energisk och alltid gjor
de sitt bästa. 

Många människor, begåvade och 
rika på tankar, försumma sina 
möjligheter genom att skjuta upp 
en viktig sak. Lättjan och räds
lan för besvär säger : »Det där 

kan du lika bra göra i morgon -
det är ingen brådska». Det finns 
kanske ingenting, som är till så
dant hinder för vårt arbete som 
den slöa tron på att det inte är nå
gon brådska. Redan de gamla ro
marna förstodo den saken. De ha
de ett ordspråk : Det är farligt att 
dröja. Ja, det är farligt, inte bara 
att dröja, d. v. s. uppskjuta, utan 
också att tveka. 

Ett av det olyckliga spanska 
folkets olyckliga rättesnören har 
varit och är ännu det svar de bru
ka ge sig själva och andra : i mor
gon! Det går lika bra i morgon. 
- Men i morgon är det kanske 
för sent! 

Gör det nu! Det är en god re
gel att följa. Gör verklighet av 
din goda tanke nu, i dag! Gör 
den goda handling du tänkt göra 
nu! Säg det vänliga ord du tänk
te på NU! 
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Hemkomsten. 
En skildring från dövstumvärlden. 

Han var en av de bästa elever
·na i dövstumskolan, och både hans 
lärare och konfirmationsprästen 
hade de bästa förhoppningar om 
hans framtid. 

Då skolan var slut, fick han bra 
plats hos en skräddarmästare i 
närheten av hemmet. 

Syskonen hade utvandrat till 
Amerika, men den dövstumme 
ville vara kvar hos sina föräldrar. 
Han hade ett så gott hem: För
äldrarna voro gudfruktiga och 
själv ville han också vandra på 
Guds vägar. 

Så gick många år med arbete i 
flit och förnöjsamhet. Sin fritid 
använde han på bästa sätt, och 
han försökte öka sina kunskaper. 

Till hans by kom en dag två 
dövstumma män, vilka, som de sa
de, »luffade landsvägen varje som
mar». De hade mycket att berät
ta, och det var så roligt att höra 
om andra dövstumma. De stan
nade kvar några dagar, och han 
fick ledigt från sitt arbete för att 
kunna sällskapa med dem. Det 
var ju så sällan han träffade and
ra dövstumma. 

Men då männen hade rest, var 
han inte längre så nöjd och tack
sam som förut. 

Var det sant, vad de dövstum
ma hade sagt till honom, att han 
var dum som stängde sig inne i 
en så trång värld? Alla förstån
diga dövstumma reste bort från 
landet. För övrigt fick han beta
la alltför mycket för maten hem
ma. Bostad och andra förmåner 
var ju inget att tala om, ty det 
var helt naturligt, att han skulle 
ha utan att betala för sig. 

Ju mer han tänkte på det, dess 
mera övertygad blev han om att 
det var han, som rentav fick för
sörja hela familjen - både föräld
rarna och sig själv. 

Nej, han skulle flytta, flytta 
till Stockholm. Där skulle han 
förtjäna mycket pengar. Och där 
skulle han träffa samman med 
många dövstumma och få vara 
med om mycket roligt. Ty nu 
längtade han efter alla de nöj en 
som de båda dövstumma hade be
rättat om. 

Och det var mycket som nu blev 
förändrat. Bibeln lades undan. 
Han slutade att bedja, som han 
förut alltid gjort. Till bönhuset 
följ de han aldrig mer med sina 
föräldrar. Han kunde för resten 
inte förstå att han någon gång 
funnit nöje i att sitta där. 

Mor grät. Far bad. Och många 
av hans gamla vänner sökte av
råda honom från att fara bort. 
Han hade ju så bra hemma. Och 
hans föräldrar voro ju gamla nu 
och behövde så väl hans stöd. 

Men ingenting hjälpte. Han ha
de beslutat sig för att flytta. Och 
han ville inte ändra sitt beslut. 

I fem år hade han varit hem
ifrån. Han fick erfara, att det 
inte var så lätt att få arbete i den 
stora staden. Han fick nöja sig 
med tillfälliga platser och med li
ten betalning. Och inte hjälpte 
hans fina betyg, som talade om 
både duglighet i yrket och ett ut
märkt uppförande. 

Den första tiden skrev han hem 
ibland. Då hade han även talat 
om, att det var svårt att få ar
bete. Det var mera fördomar mot 
att anställa dövstumma än han 
kunnat tänka. Hemma var ju så~ 
dant något okänt. Men på för
äldrarnas enträgna böner att vän
da tillbaka he·m, svarade han, att 
han först ville förtjäna en viss 
summa pengar. 

Så slutade han att skriva. Han 
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hade det svårt, men varför oroa 
föräldrarna med det? 

Redan från början av sin vis
telse i staden kom han i ett säll
skap, där sprit och kortspel voro 
de enda nöjena. Och det gick fort 
utför. Efter blott något år skyn
dade han till en utskänkningsplats 
eller ett ölkafä så snart han fått 
en slant. Mat och bostad tänkte 
han mindre på. 

Han förföll alltmer. Snart kun
de ingen längre känna igen den 
aktade skräddargesällen från den 
vackra sörmlandsbyn. 

Sjukdom och nöd väckte ho·nom 
till sist till besinning. Han börja
de tänka på forna, lyckliga dagar, 
och beslöt att vända tillbaka hem. 
Men då det var omöjligt att få 
pengar till resan, måste han gå 
den långa vägen till fots. 

Vad skulle föräldrarna och alla 
de andra säga nu, då de fick se 
honom, sådan han nu var, trasig, 
sjuk, sjunken genom ett dåligt liv. 
Och ingen kunde väl vara en stör
re stackare än han - sjuk som 
han var till både kropp och. själ. 

Så var han åter i sin hembygd. 
Tankfull såg han ut över de väl
kända trakterna. Det var hans 
vackra, kära hembygd. Och hans 
ögon tårades. 

Bara fem år hade han varit bor
ta. net tycktes honom vara fem 
gånger så lång tid! 

Hans enda glädje. 

Axel Oxenstierna levde under sina 
sista år ett mycket tillbakadraget liv. 
En gång fick han besök av en engelsk 
ambassadör och yttrade då bland an
nat: 

»Jag har upplevt mycket här i värl
den och haft många glada stunder, men 
ej förrän nu har jag lärt mig konstel\ 
att vara lycklig. Jag tackar Gud att 
han ännu ger mig någon tid att lära 
känna honom och mig själv. Den enda 
glädje jag nu har och eftertraktar och 

Varje stuga kände han igen och 
varje människa han mötte. Men 
ingen tycktes känna igen honom. 
Var han verkligen så förändrad? 

Nu var han framme. Han öpp
nade dörren till det gamla huset. 
Men, vad var detta? Allt var 
främmande och obekant. 

Var fanns mor? Och far? 
Han skyndade till grannarna. 

De blevo förvånade över att se ho
nom. Mor var död. Och far ock
så. Han hade kommit för sent 
hem. För sent att bedja om för
låtelse. För sent! 

Han gick till kyrkogården. Där 
kunde han fritt få gråta ut sin 
ånger och smärta. 

I hembygden ville han inte stan
na. Och så kom han förtvivlad 
till min expedition i Göteborg. 
Nu förstod han riktigt, vHken 
syndare han var, och nu ville han 
bli god igen och få tillbaka sin 
Gud och sin barndoms frid och 
glädje. Och han fick ·läsa i bi
beln om Guds löften till dem som 
vända sina hjärtan till Honom. 

Några år gingo. En dag voro 
vi åter tillsammans. Han var nu 
en aktad skräddarmästare och ha
de ett lyckligt hem. Och nu var 
hans vittnesbörd: ·»Allt blir bra, 
om man först och främst söker 
Gud». 

(Efter E ster Toft i boken »Inom tystnadens 
murar». Frälsningsarmens förlag.) 

som giver mig mera än allt vad världen 
har att skänka är att få erfara Guds 
kärlek i mitt hjärta och att läsa denna 
härliga bok.» 

Därmed lade rikskanslern sin hand 
på Bibeln och fortsatte: 

»Ni är ännu ung, står i gunst hos 
furstar och konungar och blir betrodd 
med de viktigaste uppdrag, men allt 
detta måste ni en gång lämna. Då skall 
ni bättre kunna förstå vad jag nu sä
ger, och ni skall komma till insikt om 
att sann visdom, tröst och glädje fin
nes endast i ett liv, som är invigt åt 
Gud.» 
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Plan för daglig bibelläsning. 
Pingstdagen. 5 juni. Giv mig din He

lige Ande! Joh. 14: 23-31. 
Annandag Pingst. 6 juni. Så älskade 

Gud världen, att han utgav sin en
födde' Son. (Joh. 3: 16-21.) 

T. Apg. 2: 1-11. Anden utgjutes över 
apostlarna. 

0. Joh. 6: 44-51. Den som tror, har 
evigt liv. 

T. Joh. 15: 1-15. Bär du frukt? 
F. J oh. 12: 44-50. Jesus har talat, så

som Gud har befallt honom. 
L. Gal. 5: 22-26. Andens frukt är kär

lek. 

H liga Trefaldighets dag. 12 juni. Lev 
såsom Guds barn! Joh. 3: 1-15. 

M. Joh. 15: 12-17. Kristus befaller, att 
vi skola älska varandra. 

1'. Tit. 3: 3-7. Genom dopet frälste han 
oss. 

0. l Joh. 3: 9-12. Den som icke älskar 
s in broder, är icke av Gud. 

'I'. Rom. 12: 9-12. Söken överträffa 
varandra i godhet. 

I•' . l•: f. 5 : 1-2. Bliv Guds efterföljare! 
li. Il hr. 12: 4-12. Lyd Gud! 

1 ~ii ncl. . Trefaldighet. 19 juni. Lev i 
kii'l·lf'k./ Luk. 16: 19-31. 

M. Lut . 12: 13-21. Du skall göra rä
k<'nAkap inför Gud. 

'I'. I .Toh. 4: 16-21. Den som älskar 
<:11<1, skall älska sin broder. 

0. Mnit. 16: 24-27. Vad hjälper det 
cm människa; om hon vinner hela 
Vii l'lcl 11? 

T. Matt. 25: 34-40. Hjälp andra i de-
l'aA nöd! . 

l>C!n h lig Johannes döparens dag. 24 
juni. Jord och Himmel. Jesaja 40: 
1-8. 

L. l P tr. 4: 7-9. Tala icke om andras 
f 1! 

2 önd. . Tref. 26 juni. Du är inbju
den till Guds rike. Luk. 14: 25-35. 

M. Luk. V: Gl-62. Kristus har kommit 
för att frälsa dig. 

T. Luk. 14: 25-35. Du måste kämpa 
för att komma in i Guds rike. 

0. 1 Tim. 6: 12-16. Kämpa trons goda 
kamp! · 

T. 1 Petr. 2: 11-12. Kämpa mot det 
som vill förstöra din själ! 

F. 2 Tim. 4: 17-18. Kristus är oss nä
ra och styrker oss i tron. 

L. 1 Kor. 15: 55-58. Gud vare tack, 
som giver oss seger! 

3 Sönd. e. Tref. 3 juli. Gud längtar 
efter dig. Luk. 15: 1-10. 

M. Matt. 9: 9-13. Jesus har kommit 
för att frälsa . syndare. 

T. Luk. 15: 11-24. Hans fader kom 
honom till mötes. 

0. Luk. 15: 25-32. Gläd dig över att 
din broder, som var förlorad, är 
återfunnen! 

T. Rom. 2: 9-10. Bedrövelse och ångest 
skall komma över den människa, 
som gör det onda. 

F. 1 Petr. 5: 6-11. ödmjuka dig inför 
Gud! 

L. Ef. 2: 4-7. Gud är rik på barm
härtighet. 

4 Sönd. e. Tref. Tredje Böndagen. 10 
juli. E vangelium åt alla folie. Matt. 
28: 18-20. 

M. Matt. 7: 1-6. Döm icke! 
T. ·Matt. 5: 38-42. Älsken varandra! 
0. Rom. 14: 7-8. Om vi leva eller dö, 

så höra vi Herren till. 
T. Rom. 14: 9-12. Vi skola ställas in

för Guds domstol. 
F. Gal. 6: 1-2. Bären varandras bördor! 
L .. Fil. 2: 5-lL Varen så till sinnes, 

såsom Kristus var ! 

5 Sönd. e. Tref. 17 juli. I sällskap med 
Jesus. Luk. 5: 1-11. 

M. Matt. 16: 13-19. Du är den levande 
Gudens son. 

T. J oh. 1: 35-43. Se Guds Lamm! 
0. Joh. 1: 44-52. Vi hava funnit Mes

sias. 
T. Apg. 26: 1-18. Paulus omvändelse. 
F. Apg. 13: 46-49 . . Gud vill, att hed

ningarna skola bli hans barn. 
L. 1 Tess. 4: 7-9. Dig vill Gud göra 

rättfärdig. 

6 Sönd. e. Tref. 24 juli. Lyd Guds bud! 
Matt. 5: 20-26. 

M. Matt. 5: 27-37. Du måste försöka 
leva ett rent liv. 

T. Matt. 5:17-19. Följ Guds lagar! 
0. Joh. 15: 9-11. Kristus lydde Gud. 
T. Matt. 2: 1-12. De vise männen lyd

de Gud. 
F. Apg. 4: 19-22. Lyd Gud mer än 

människor! 
L. 1 Petr. 1: 1-2. Vi äro utvalda till 

att lyda Gud. 

Kristi förklarings dag. 31 juli. På för
klaringens berg. Matt. 17: 1··8. 

M. Luk. 14: 12-15. Var god mot dem, 
som behöva din kärlek! 

T. Matt. 6: 25-34. Kom ihåg, att Gud 
kan hjälpa dig ! 

0. Apg. 12: 1-11. Gud hör vår bön. 
T. Joh. 10: 11-16. Kristus är den go

de herden. 
F. Matt. 11: 25-28. Kom till Jesus 

Kristus! 
L. Matt. 11: 29-30. Lär av Jesus Kris

tus! 
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Gudstjänster i juni. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

L. 4. Upsala, Hel. Tref. Kyrka kl. 

s. 5. 
M. 6. 
M. 6. 
T. 9. 
F. 10. 
L. 11. 
s. 12. 

s. 12. 
s. 12. 
M.13. 
s. 26. 

15,45. 
Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Köping, Kyrkan kl. 1,30. Nattv. 
Västerås, Domkyrkan kl. 4. 
Harg, Kyrkan kl. 6. 
Norrtälje, Kyrkan kl. 12. Nattv. 
Torpa, Kyrkan kl. 12,30. 
Linköping, Vallahemmet kl. 11. 
Saml. vid Förs.-hemmet kl. 10,30. 
Mjölby, Kyrkan kl. 2. Nattvard. 
Motala, Kyrkan kl. 5,30. 
Tjällmo, Kyrkan kl. 10. Nattv. 
Södertälje. Tid och plats med
delas senare. 

S. G. S v e n f o r s, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

s. 12. 
M.13. 
T. 14. 
0. 15. 
T. 16. 
F. 17. 
L. 18. 
s. 19. 
T. 21. 
0. 22. 
T. 23. 
F. 24. 

L. 25. 
s. 26. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Filipstad, Kyrkan kl. 13. 
Norra Råda, Kyrkan kl. 18. 
Södra Finnskoga, Kyrkan kl. 18. 
Vitsand, Kyrkan kl. 18. 
Torsby, Förs.-hemmet kl. 18. 
Gräsmark, Kyrkan kl. 18. 
Sunne, Kyrkan kl. 12. 
Örebro, N :a Förs.-hemmet kl. 11. 
Kristinehamn, Kyrkan kl. 18. 
Kil, Järnvägshotellet kl. 18. 
Säffle, Förs.-hemmet kl. 18. 
Charlottenberg, Pastorsexp. kl. 
14. 
Arvika, Kytkan kl. 18. Se nedan. 
Visnum, Kyrkan kl. 13. 

Arvika. Dövstumföreningen firar 10-
årsjubileum med festgudstjänst i kyr
kan den 25 juni kl. 18. Därefter enkel 
supe å K. F. U. M. Anmälan om delta
gande göres före den 15 juni till Skräd
daren Anders Hansson, Kyrkogatan 27, 
Arvika, som närmare meddelar om ju
bileet. 

Ca r l-Ä k e Ar e skog, 
Stureg·atan 12, ÖTebro. Tel. lfl4 78. 

T. 7. 
T. 9. 
L. 11. 

F. 24. 

s. 12. 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Häggeby, N.ordtäpp~n kl. 11,;m. 
Tierp, N athanaelskyrkan ll,1;,. 
Gävle, Hel. Tref. Kyrka kl. 1. 
Nattv. (Pastor Ekman. Tolk: 
Rektor Zommarin.) 

Sjunde Distriktet: 
Västernorrlands län. 

Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 3. 
J. Lo din, 

Selånger, Sundsvall. 

Jämtlands län. 
Östersund, Kyrkan kl. 2. 
N. S ö d e r lin d, Rödön. 

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

Motala, den 12 juni efter gudstjäns
ten. Pastor Svenfors: »N athan Söder
blom». 

Sjätte Distrikte~ 
Upsala, Timmermansg. 1, ·den 10 ' juni 

kl. 8. Rektor Zommarin: »Marie Curi 
och radium>>. - -

Gävle, Dövstu.mskolan, den 11 juni kl. 
7,im. Rektor Zommarin: »En resa i 
Härjedalen». 

Borlänge, Förs.-hemmet, den 12 juni 
kl. 3. Rektor Zommarin: »Marie Curie 
och radium». 

S j u n d e D i s t r i k t e t. 
Dövstumlärare Erik Grennberg för -

läser .över. ämnet: »De första grunder
na av ärftlighetsläram> på följande ti
der och platser: 

JUNI. 
M. 6. 
T. 16. 
L. 18. 
s. 19. 
T. 21. 
0. 22. 
T. 23. 
F. 24. 
L. 25. 

Bjärtrå, Kyrkskolan kl. 1. 
Jörn, öster-Jörns folkskola kl. 7. 
Haparanda, N. Folkskolan kl. G. 
·Övertorneå, Folkskolan kl. J • 
Kiruna, Folkskolan kl. 7. 
Älvsby, Folkskolan kl. 7. 
öjebyn, Folkskolan kl. 5. 
Skellefteå, Folkskolan kl. 1. 
Sollefteå,- Lillängets folksk. kl. 8. 

Dövstumlärare Sven Schyberg förelä
ser över ämnet: »Nya Sverige, en svensk 
koloni i -Amerika» på följ-ande tider och 
platser: 

JULI. 
F. 8. 
L. 9. 
s. 10. 
0. 13. 
L. 16. 
s. 17. 
T. 26. 
T. 28. 
F. 29. -

Härnösand, Dövstumskolan kl. G. 
Kram:/ ors, Kommun.alhuset kl. 6. 
Örnsköldsvik, övre Folksk. kl. 2. 
Umeå, Folkskolan kl. 6. 

. Skellefteå, · Folkskolan kl. 5. 
öjebyn, Folkskolan kl. 1. 
Ormsjö, Folkskolan kl. 5. 
öster,c;und, Folkskolan kl. (i. 
Kaxå.c;, Folkskolan kL 2. 

Anmiil nlltid förändrad adress till di
striktets dövstumpräst· eller clirekt till 
Kyrkobladets expedition, Vesslevägen ·7, 
Ålsten . . 
· Anmäl också om något nummer ick 
skulle komma Eder tillhanda. 

Kom i rätt tid till gudstjänst ~ch fö-
t·eläsn'ing. . · · · . · · ·. 

Nästa nummer av Kyrkobladet ut
kommer den 1 augusti. 

A /B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 193S 


