
DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
N:r . Årg. 9. Nov. 193 

Bön om fred. Utanför en av Paris kyrkor vid världsorons höjdpunkt. 

"Åkalla mig i nöden, 
Så får du hjälp av mig." 
Ja, Herre, intill döden, 
Vill jag åkalla dig. 

(Sv. Ps. 336: 1 ). 
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På A !la Helgons dag. 
Det händer ibland, att man på högt belägna platser kan f å se, hur 

de täta molnen skymma undan trädtopparna.· Man ser blott den nedre 
delen av de r esliga granarna. Toppen ser man inte. De översta gre
narna på granen döljas av de vita molnen. 

Kristus kan liknas vid stammen av ett sådant stort och högt träd, 
och alla dess grenar äro de kristrva människorna. De översta grenarna, 
de som skymmas för oss av de v'ita skyarna, äro alla de kristna män: 
och kvinnor, som lämnat denna jorden, och som nu ä;ro i Guds himm1el. 
Af.är vi känna oss ensamma och trötta, då är det gott att se uppåt och 
tänka på grenarna ovan/ ör m,olnen, tänka på de trogna, som före oss 
gått hem till Gud. Och på Alla Helgons Dag riktas särskilt våra tan-· 
kar dit. Vi se där Paulus, den store missionären, som hjälpt oss att 
förstå, vad Kristus gjort för oss, och som skrivit de underbara orden 
om kärleken (1 Kor. 13). Vi tänka på Augustinus, som talar om vår 
längtan. Endast hos Gud kunna vi finna vila och frid. Och Erik den 
H elige, som en gång knäböjde i heliga Trefaldighetens kyrka i Upsala, 
och som bad sin bön till slut, fastän han visste, att det var hans sista. 
stund. V i tänka på den H eliga Birgitta, som i den mörka vinternatten 
hörde Kristus tala från korset, och som sedan tjänade Honom hela sitt 
liv. Luther, som lärde människorna att tro på syndernas förlåtelse. 
Olaus Petri, som förde Luthers ord till Sverige och vilkens röst vi höra 
i vår syndabekännelse. Och Gustaf Il Adolf, som gick ut att försvara 
sina kristna bröder, och som gav sitt liv i striden. Vi tänka på Mor 
eller Far, som lärde oss att knäppa våra händer till bön. Eller läraren 
eller prästen, som ville hjälpa oss att hos Gud finna vår hjälp och styr
ka, visa oss vägen till Himlen. Vi tänka på alla de kära vännerna, som 
jörsökte göra Guds vilja, o,ch vilkas kroppar nu vila på kyrkogården. 
Alia voro de grenar i samma stam. De äro grenar i Kristus-trädet, 
fastän högre upp än vi, i Himlen. Du skall tänka på alla dessa kristna, 
som du icke längre ser. Därigenom får du kraft att leva rätt här på 
jorden. Där de nu äro, dit kan du med Guds hjälp få komma en gång; 
när din arbetsdag här på jorden är slut. 

Trogen var och bliv i nöden stilla vid Guds löftesord! 
Starkare Han är än döden, starkare än allt på jord. 
Bed om kärlek, hopp och tro; bed, att i Guds himmels ro 
du får evigt hemma V·ara bland Hans helga änglars skara! 

(G. ps. 611: 4.) 

A-g. 

En mobilisering. 
Det var en orolig tid för en må

nad sedan, då kriget var nära att 
bryta ut. Vi läste nyheterna för 
varje dag med ängslan och oro. 
Bland allt det som tidningarna be
rättade framskymtade ibland 'en 
kvinna. Det var inget märkvär
digt som berättas om henne. Och 
ändå kanske det märkvärdigaste 

av allt. Hon låg på knä dag efter 
dag i Westminster Abbey, Lon
dons förnämsta kyrka, och bad till 
Gud om fred. Det var Chamber
lains hustru. Kanske är det ock
så mycket, mycket märkvärdigt 
och betydelsefullt, att de ryska 
tidningarna, som under de dagar
na voro mera vreda på England 



än på Tyskland, innehöllo karri
katyrer av den bedjande kvinnan 
i kyrkan. Ja, tänk att hon - och 
alla de andra oräkneliga bedjarna 
- i alla fall var en väldig kraft 
för fredens bevarande. Männi
skorna förstodo nog det, då de i 
massor trängde sig omkring mrs 
Chamberlains bil, då hon lämnade 
kyrkan den kväll då freden var 
t ryggad, och sträckte sina händer 
välsignande över henne ända in i 
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bilen. Tänk om det ändå till sist 
är sant allt det som i bibeln talas 
om bönens kraft. 

Vi ha upplevat inte bara en mo
bilisering av armeer och dödsred
skap, utan också en betydelsefull, 
kanske avgörande andlig mobilise
r ing av de andliga krafter, som 
Jakobs brev beskriver så: »Myc
ket förmår en rättfärdig mans 
bön, när den bedes med kraft». 

E fter Försam lingshlmle t . 

Inga fötter. 
Hon hade inga fötter. I en för

tvivlad stund i sitt liv hade hon 
kastat sig framför tåget. Livet var 
intet värt - hon ville bli fri från 
det. Det var helt enkelt den gamla 
historien om ett liv, där Gud icke 
fått någon plats, och där han al
drig fått förlåta synden. Och så 

· kom den fruktansvärda stunden. 
Snälltåget kom rusande - hon 
kastade sig framför loket. Hon 
förlorade medvetandet, och när 
hon efter flera dagar åter vaknade 
till liv, låg hon på ett sjukhus. Hon 
såg sig om i det främmande rum
met. Kände på sin kropp, ville re
sa sig - och utstötte ett hemskt 
skri! Hennes kamrater i sjuksalen 
stelnade till av fasa. De hade hört 
detta skri, ett skri, som endast den 
människa kan frambringa, som 
står vid förtvivlans brant, och sqm 
icke vet om något annat än van
makt, nöd och elände. 

Tåget hade klippt av båda föt
terna. 

Hon var så förtvivlad, att man 
måste lägga henne i enskilt rum. 
En stilla, försynt diakonissa skötte 
henne. Första tiden fick diakonis
san icke säga någonting - men 
hon kunde vänta! Och en dag ... 

»Ack - mina fötter - varför 
fick jag inte dö på skenorna -
varför vakna på nytt - varför?» 
jämrade sig den sjuka. Och sedan: 

. »Nu kan jag inte mera gå vart jag 
vill. Krympling! » 

»Vart ha eljest edra fötter burit 
er?» 

Den sjuka såg på systern: 
»Nå - på morgonen till arbe

tet.» 
»Och sedan?» 
»Efter arbetet gick jag hem, åt 

middag och drev omkring på ga
torna. Så träffade jag min fäst
man - - - »,men när hon sade 
detta brast hon i gråt. 

»Och sedan?» 
»Ja, så gick vi någonstans, där 

man kunde dansa.» 
»Och sedan?» 
Kroppen böj de sig ihop som i 

smärta och förtvivlan: »Och druc
ken irrade jag omkring någon
stans med honom. Jag tjöt och 
skrattade på gatan - ovärdigt en 
människa.» 

»Och om ni hade edra fötter i 
dag ... ?» 

»Inte visste jag hur det skulle 
gå. Jag lärde aldrig känna någon 
annan väg. Och nu får jag aldrig 
gå mera.» 

Systern strök hennes hand: 
»E,n väg återstår ännu att gå -

en härlig väg - en väg, som ni väl 
knappast velat gå, om ni haft föt
terna i behåll . . . » 

»Vad menar syster?» frågade 
den sjuka. 
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Som Han vill ha det 

Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren; han sade: »Stå 
upp och gå ned till krukmakarens hus; där vill jag låta dig höra mina 
ord». Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upp
tagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmaka
ren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, begynte han om 
igen, och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville hava det gjort. 

J eremia 18 : 1-4. 

så kan DITT liv bli 
i Mästarens hand 



Och så började diakonissan be
rätta om vägen, som synderskan 
gick, om vägen som den lame gick 
- han som icke kunde använda si
na fötter till att gå med - raka 
vägen genom taket till Herren Je
sus. Och huru hans hjärta vart 
stilla, när Mästaren sade till ho
nom: »Min son, dina synder förlå
tas dig.» 

Den sjuka sade ingenting. Men 
den natten låg hon vaken och tänk
te på den väg, som en människa 
kan gå utan fötter. 

Dövstumprästmöte. 
Det sjätte nordiska dövstum

prästmötet hölls den 12-14 sept. 
i Hindås i göteborgstrakten. I 
mötet deltogo (från vänster på 
bilden) : pastorerna Svenfors, 
Stockholm, Bratt, Växjö, Bonne
vie-Svendsen, Oslo, Karhu, Uleå
borg, Myyryläinen, Viborg, Are
skog, Örebro, Stueland, Bergen, 
Stokke, Oslo samt (överst) Berg
felt, Kungälv, och Paljakka, Hel
singfors. 
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Och nästa afton bad hon att få 
höra mera om Frälsaren. Diakonis
san bekände: »Jag är också en så
dan människa, som icke går dit jag 
vill. Han leder mina steg ! » 

Och den dag kom, då en eländig 
själ låg vid Herrens fötter och 
bad: »Herre, förbarma dig över 
mig!» 

Efter några månader sade kvin
nan: »Detta är den härligaste av 
alla vägar. Jag har fått nya fötter 
och går utan att förtröttas!» 

Ej't er tys/;an. 

I Idrottsbladet 
skriver Gösta Almgren bl. a.: 

En idrottsman skall bygga upp 
något för att nå v,erkliga toppre
sultat. Till detta fordras även 
att följa ordet: »En sund själ i 
en sund kropp». 

Den tänkande idrottsmannen 
har säkert många gånger tänkt 
över livets gåta. Han ser allt det 
underbara i naturen. Han kän
ner hur viljan och tanken behärs
kar kroppen under träning och 
tävlan. Och han känner sig stolt 
och tacksam över allt detta. Men 
får denna tanke och denna käns
la av tacksamhet bli till någon 
verklig betydelse för hans liv? 

Säke ~Jigen har mången idrotts
flicka och idrottsman en känsla av 

oro och missnöje med sitt liv. Man 
känner att något fattas, Livet är 
innehållslöst och tomt trots de go
da idrottsresultaten och de många 
nöjena. Det är Gud som fattas. 
Räkna med honom som en verk
lighet i ditt liv. Låt honom leda 
dig under arbete och fritid, så 
skall du ,se, att du blir en lugn 
människa med ett mål för livet. 
Och du skall få ett liv fyllt av 
spänning och glädje. Och du kom
mer att få en ny syn på kamra
terna. 

Räkna med Gud på ett sunt, 
manligt sätt, så blir du förvand
lad, djärv och fri. Idrottsrörelsen 
behöver män och kvinnor med en 
ny ande, ny kraft i ett Sverige un
der Guds ledning. 
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Plån för daglig bibelläsning~ 
Utarbetad av Pastor Stueland, Bergen. 

21 Sönd. e. Tref. Alla helgons dag. 
6 nov. Saliga äro de, som äro fat
tiga _ _,i, anden. Matt. 5 : 1-12. 

M. Matt. 5: 13-16. Låt edert ljus lysa 
för människorna! 

T. Ef. 6: 10-12. Sök kraft hos Herren! 
0. Ef. 6: 13-17. Tag på dig hela Guds 

vapenrustning! 
T: Rom. 11: 13-24. Tänk på Guds god

het och stränghet! 
F. Kol. 1: 24-29. Gläd dig i ditt lidan

de för Kristi skull ! 
L. 1 Joh. 5: 14-15. Jesus hör våra bö

ner. 

22 Sönd. e. Tref. 13 nov. Förlåtelse. 
Matt. 18: 23-35. 

M. Matt. 18: 15-18. Du skall förlåta 
din broder. 

T. Matt. 18: 21-22. Hur många gång
er skall du förlåta? 

0. Ef. 4: 30-32. Bedröva icke Guds 
helige Ande! 

T. 1 Tess. 5: 14-15. Vedergäll icke ont 
med ont! 

F. Mark. 4: 24-25. Hur går det, om du 
icke förlåter? 

L. 1 Tess. 5: l6-23. Sträva efter full
komlig helgelse! 

Domssöndagen. 20 nov. Gud dömer rätt
vist. Joh. 5: 22-29. 

M. 2 Kor. 5: 10. Vi måste alla inför 
Kr isti domstol. 

T. Matt. 25: 31-33. Han skall skilja 
dem ifrån varandra. 

0. Matt. 25: 34-35. Kommen I, min 
Fader s välsignade! 

T. Matt. 25: 40-46. Det goda göra vi 
för Kristus. 

F. Upp. 21: 1-4. En ny himmel och 
en ny jord. 

L. 1Upp. 21: 5-7. Se, jag gör allting 
nytt! 

1 i Advent. 27 nov. Jesus kommer till 
oss. Joh. 18: 33-37. 

M. Matt. 21: 1-6. Se, din konung kom
mer till dig. 

T. Upp. 3: 19-20. S'e, jag står för dör
ren och klappar . 

0. Luk. 4: 16-21. Jesus kommer att 
förkunna glädjens budskap. 

T. Rom. 13: 12-14. Lägg bor t mörkrets 
gärningar! 

F. Ef. 5: 8-11. Vandra såsom ljusets 
barn! 

L. Matt. 21: 8-11. Välsignad vare 
Han, som kommer i Herrens namn! 

2 i Advent. 4 dec. Vaken och bedjen! 
Luk. 12: 35-40. 

M. Luk. 21: 33-36. Himmel och jord 
skola förgås, men Guds ord förbli
ver. 

T. Fil. 2: 12-13. · Arbeta med fruktan 
och bävan på din frälsning. 

0. Jak. 5: 7-8. Herren ä r nära. 
T. Matt. 26: 40-41. Vaken och bedj en, 

att I icke kommen i frestelse! 
F. 1 Joh. 5: 1-5. Vem kan överv inna 

världen? 
L. 1 Kor. 15: 56-57. Gud vare tack, 

som giver oss seger genom Kr istus! 

3 i Advent. 11 dec. Öppna ditt hjärta 
för Herren! Matt. 11: 11-15. 

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

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

0. :Matt. 11: 4-6. Kristus tager bort 
allt ont. 

T. 1 Kor. 4: 5. Allt skall fram i ljuset. 
F. Matt. 1: 21. Herren skall frälsa sitt 

folk från deras synder. 
L. 1 Joh. 3: 1-4. Vilken kärlek har Gud 

icke visat oss, att vi få kallas Guds 
barn. 

4 i Advent. 18 dec. Herren är niira. 
Joh. 1: 23-27. 

M. Fil. 4: 4-7. Herrens närhet giver 
glädje. 

T. 'Jesaja 40: 9-11. Herren kommer, 
stark och mäktig. 

0. Jesaja 51: 3-5. Herren kommer , 
rättfärdig och frälsande. 

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

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

HUNDRA KILO BÖCKER - EN BOK. När Stanley drog ut för att upp
söka Livingstone i det inre av Afrika, hade han med sig hundra kilo böcker. Så 
småningom måste han dock förminska sin packning och kvarlämnade den ena bo
ken efter den andra. När han var 60 mil från kusten hade han bara några få 
böcker kvar. Men när han kom till målet och mötte Livingstone hade han hara 
-en bok kvar - bibeln. 



Gudstjänster. 
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t. 

NOVEMBER: . 
T. 1. Töre, Kyrkan kl. 12. 
O. 2. Råneå, Kyrkan kl. 12. 
T. 3. Luleå Gamnnelstad, Kyrk. kL 12. 
F. 4. Boden, Kyrkan kl. 12. 
L. 5. Edefors, Kyrkan kl. 11. 
S.. 6. Överkalix , Kyrkan kl. 12,30. 
S. 6. Morjärv, Skolan kl. 17,30. 
M. 7. Älvsbyn, Kyrkan kl. 15,rn. 
T. 8. öjebyn, Kyrkan kl. 12. 
O. •9. Ryske, Kyrkan kl. 12. 
T. 10. Fällfors, Kyrkan kl. 12. 
T. 17. Äm sele, Kyrkan kl. 12. 
F. 18. Lychele, Kyrkan kl. 12,110. 
L. 19. Vilhelmina, Kyrkan kl. 11. 
S. 20. Tärna, Kyrkan kl. 12,30. 
M. 21. Stensele, Kyrkan kl. 12,ao. 
T. 22. Sorsele, Kyrkan kl. 11. 
O. 23. Blattnicksele, Sikolan kl. 11. 
T. 24. Malå, Kyr kan kl. 11. 
F. 25. Norsjö, Kyrkan kl. 11. 
L. 26. Badstuträsk, Kyrksalen kl. 12. 
S. 27. Burträsk, Kyrkan kl. 12,30. 
M. 28. Kalv träsk, Kyrkan kl. 12. 
T. 29. De,qerfors, Kyrkan kl. 13,:io. 
0. 30. Vännäs, Kyrkan kl. 11. 

DECEMBER: 
S. 4. Öster sund, Kyrkan kl. 13. 
T. 6. Ormsjö, Doroten, Skolan kl. 12. 
0. 7. A.sele, Kyrkan kl. 12. 
T. 8. Fredrika, Kyrkan kl. 12. 
F. 9. Bjurholm, Kyrkan kl. 12. 
L. 10. 1Brattsbacka, Nordmaling, Sko

·lan kl. 15,ao. 
s. 11. 
M.12. 
T. 13. 
0. 14. 
T. 15. 
F. 16. 
L. 17. 
s. 18. 

Umeå, Kyrkan kl. 13,ao. 
S ävar, Kyrkan kl. 12. 
B ygdeå, Kyrkan kl. 13. 
Robertsfor s, Kyrkan kl. 11. 
Nysätra, Kyrkan kl. 11. 
Lövånger, Kyrkan kl. 12. 
Bureå, Kyrkan kl. 12. 
S kellefteå, Landsf :s Kyrka kl. 
13. 

S. 18. Boliden, Kyrksalen kl. 17. 
J. Lodin, 

Dövstumskolan, Härnösand. 

T a m m e r f o r s d i s t r i k t. 
Finland. 

NOVEMBER: 
S. 27. Hel ingfors. För samlingsdag. 

Kl. 11. Gudstjänst och Natt
vardsgång i Storkyrkans Ka
pell. Kl. 7. Andlig fest på 
Dövstumföreningen. 
U r h o P a l j a k k a. 

Ehrensvär dsv. 20 B, Helsingfor s. 
Tel. 24789. 

An mäl adressförändring! 
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Föreläsningar. 
S tockholm, Dövstumfören., Drottning

gat. 26 den 20 nov. kl. 7,30. Pastor 
Svenfor~: »Om br ott och str aff förr och 
nu». Ljusbilder. 

Linköping, Förs.-hemmet, den 19 nov. 
kl. 6,:io. Dövstumlärare Schyber g: »Nya 
Sver ige-minnet». 

Norrköping, den 20 nov. efter guds
tjänsten. Samma för eläsning. 

Motala, Blå Bandet, den 13 nov. kl. 3. 
Rektor Zommarin: »Golfströmmen». 

Förs.-hemmet, den 11 dec. kl. 5,30. 
Pastor Svenfors: »Tankens makt». 

E skilstuna den 24 nov. efter guds
tjänsten. Pastor Svenfors :. »Z_igenar 
folkets under bar a öden». LJusb1lder. 

A rboga, den 17 dec. efter gudst.i ä:1:1s
ten. Pastor Svenfors: »Vad naturman
niskan tänker om sin själ». 

Västerås, den 18 dec. efter gudstjäns
ten. Pastor Svenfor s: »Tankens makt» . 

Uppsala, Timmermansgat .. 1, den 25 
nov. F r öken Marklund: »Silver gr uvan 

N asafj ället». 
Den 16 dec. Fru Toft: »Dövstumma 

i Asien». 
Gävle, Stadshuset, den 19 nov. och 17 

dec. Samma föreläsningar. 
Bor länge, Förs.-hemmet, den 20 nov. 

och 18 dec. Samma för eläsningar . 

VIGDA. 
John Axel Vilhelm Olsson, Växjö, och 

Astrid Matilda Vilhelmina Brunn
berg,, Uppsala, den 7 okt. 

Ernst Folke Johansson, Visby, och Eivor 
Eleonora Larsson, Stockholm, vidga i 
Jakobs Kyr ka den 8 okt. . 

Kar l Oskar Johansson och Anna Alice 
Andersson, Sltockholm, vigda i Maria 
Kyrka den 8 okt. . 

Helge Engelbrekt Tillman och Kar m 
Elisabet Stenström, Stockholm, den 22 
okt. 

Erik Osvald Dahlgren och Alice Ester 
Maria Jonsson, Stockholm, vigda i 
Jakobs Kyrka den 22 okt. 
H erren Gud, som har sti ftat äkten

skapet, give dem lycka och välsignelse 
ti ll deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Anna F r edrika Lindberg, f. Lar sson, '. 

Umeå, den 20 sept., 58 å r . 
Elin Desideria Andersson, Herrestad, 

Östergötland, den 30 sept., 57 å r . 
V åra stunder ila 
Till den tysta hamn. 
L åt oss f å vår vila, 
J esu, i din f amn 
Och, till m ålet komna, 
S omna i ditt dyra namn. 

(Sv. Ps. 570: 1.) 
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Gudstjänster. 

S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

NOVEMBER: 
L. 5. 
s. 6. 
L. 12. 
s. 13. 
s.· 13. 
T. 15. 

L. 19. 
s . . 20. 

L. 26. 
s. 27. 

Västerhaninge, Kyrkan kl. 3. 
Södertälje, Kyrkan kl. 1. 
Enköping, Kyrkan kl. 2,3-0. 
Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Lidingö, ·Kyrkan kl. 4. 
Stockholm, Johannes Förs.-sal 
kl. 7,30. (Se nedan.) 
Valdemarsvik, Kyrkan kl. 1. 
Norrköping, Hedvigs Kyrka kl. 
12,30. 
Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
Eskilstuna, Fors Kyrka kl. 1. 

DECEMBER: 
L. 3. Uppsala, Vindhem kl. 4,30. 
S. 4. Stockholm, Manilla kl. 11,30. 
S. · 4; · Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
L. 10. Mjölby, Kyrkan kl. 3. 
S. 11. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
F. 16. Stockholm, Dövstumför. kl. 8. 

(Se nedan.) 
L. 17. · Arboga, Trefald.-kyrkan kl. 4,45. 
S. 18. Västerås, Do_mkyrkan kl. 1. 

Stockholm. Församlingsafton anord
nas av Johannes församling tisd. den 15 
nov. kl. 7,30 i Förs.-salen Kammakareg. 
12. Komminister Folke -berättar med 
ljusbilder: »Vad jag såg om seder och 
bruk i ·Kina» . . 

Dövstu'Y(l,föreningen, Drottninggat. 26, 
3 tr. Ljusbildsandakt fred. den 16 dec. 
kl. 8: »Den förlorade penningen». 

Arbetskretsen för dövstumma (f. d. 
syföreningen) samlas Sveav. 36 torsd. 
den· 3 nov. och 8 -dec. kl. 7. Alla som 
äro intresserade för arbetskretsens 
verksamhet (för de gamla dövstumma, 
»De gamlas dag», Dövstumhemmet och. 
dess pensionärer, stöd åt Dövstumpräs
tens kyrkiiga och sociala arbete i Stock
holm)' hälsas välkomna. (Ledare: Fru 
Karin Svenfors.) 
· K. F. U. K., Brunnsg. 3. Den 8 nov. 

kl. 7,30. Föredrag med ljusbilder av fru 
Elsa Skallsjö: »Bilder från Mongoliet». 

Den 13 dec. Föredrag med ljusbilder 
av ingenjör G. Cronquist: »Svenska bil
der i färger». Aftonbön av fröken Bo
gren. 

Norrköping. Efter gudstjänsten i 
Hedvigs Kyrka den 20 nov. inbjuder 
Hedvigs församling till samkväm, var
under föreläsning hålles. 

Linköping. Domkyrkoförsamlingen an
ordnar samkväm med filmvisning efter 
gudstjänsten den 11 dec. 

Uppsala. Efter gudstjänsten lörd. d. 
3 dec. anordnas sedvanlig adventssam
kväm. Föredrag och visning av filmen 
»David Livingstone, missionär, upp-

täcktsresande, människovän, Afrikas 
befriare». 

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

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 

NOVEMBER: , . 
L. 5. Kungsbacka, Kyrkan kl. 11. 
S. 6. Kungälv, Kyrkan .kl. 1,lii. 
S. 6. Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 5. 
S. 13. Skara, Förs.-hemmet kL 11,rn. 
S. 13. Lidköping, Kyrkan kl. 2,30. 
S. 20. Ulricehamn, Förs.:..hem. kl. 11,4:1. 
S. 20. Borås, · Caroli Kyrka kl. 3,4r>. 
S. 27. Tidaholm, Förs.-hem. kl. 11,:!0. 
S. 27. Falköping, Kyrkan kl. 3. 

DECEMBER: 
L. 3. Vara, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 4. Uddevalla, Förs.-salen kl. 11,1;;. 
S. ·4. Vänersborg, Kyrkan· kl. 2,4:i. 
L. 10. Göteborg, Johanneskyrk. kl. 5,:10. 
S. 11. Halmstad, Dövstumför. kl. 11,:rn. 
S. 11. Varberg, Förs.-salen kl. 3,rn. 
S. 18. Borås, Förs.-hemmet kl. 10,4~1. 
S. 18. Falköping, Kyrkan kl. 3. 

H i l d i n g B e r g f e l t, 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
NOVEMBER: 
S. '6. Örebro, Nikolai . förs.-hem, Vasa

SI. 6. 
s. 6. 
L. 12. 
s. 13. 
L. 19. 
s. 20. 

ga't.~ kl. 9,oo; Barngudstjänst. 
Örebro, Nikolai förs.-hem kl: 11. 
Nora, Kyrkan kl. 13. 
Bollnäs, Kyrkan kl. 13. 
Gävle, S :t Ansgars Hus kl. lG. 
Färila, Kyrkan kl. 14,30. 
Hudiksvall, Kyrkan kl. · 12,:io. 
Nattvard. 

S. 20. · Söderhamn, Kyrkan kl. 17. 
L. 26. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 14. 
S. 27. Borlänge, Förs.-hemmet kL 13. 

Nattvard. 

DECEMBER: 
S. 4. ·Hallsberg, Kyrksalen, Tingshu-

, set, kl. 13. 
S. 11. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 11. Kil, Järnvägshotellet kl. 14. 
S. 18. Gävle, Dövstumskolan kl. 11. 

Barngudstjänst. 
S. 18. · Gävle, Hel. Trefaldighets Kyr

ka kl. 13. 
C a r l-Ä k e A r e s k o g, 

Box 785, Almby. 

Nästa nummer av Kyrkobladet ut
kommer till jul. 

Gudstjänster i Härnösands distrikt 
och föreläsningar se föregående sida. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr. - Sthlm 1938 


