
N:r 1. Arg. 10. Febr. 1939. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

S. Koninck . Eremiten. 

I enfald och i ödmjukhet 
Håll dig till Herrens ord, 
Och låt, när du hans vilja vet, 
Hans vilja bliva gjord. 

Sv. f"s. 1741 : 10. 
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Om Guds ord 
All skrift som är ingiven av 

Gud är ock nyttig till under
visning, till bestraffning, till 
upprättelse, till fostran i rätt
färdig het. 

2 Tim. 3: 16. 

Tacka Gud för din bibel ! 
Det är något underbart att Gud 

verkligen har talat till oss, och att 
vi ha hans ord i den bok vi kallar 
Bibeln. 

Han har talat så tydligt och 
klart, att alla kan förstå det och 
bliva frälsta genom tron på Jesus 
Kristus. 

Jag har träffat människor som 
har haft en rörande kärlek till sin 
bibel. 

Jag glömmer icke gamla Gun
hild. 

· Jag besökte henne ofta. Och 
varje gång kom hon och lade sin 
Bibel framför mig. 

Den var gammal och flitigt an
vänd men också väl vårdad, ty när 
hon lade undan den, svepte hon 
alltid in den i ett kläde. Det var 
med en viss högtidlighet, hon lade 
den älskade boken på det blank
skurade bordet. Hon kunde då 
säga: 

»Bordet är rent, men likväl allt 
för enkelt för en sådan bok. Jag 
skulle önska, att jag hade en fot 
av guld att lägga den på.» 

Men gamla Gunhild visste ju så 
väl, att det ingenting betyder, vad 
Bibeln ligger på, då man läser i 
den, bara dess ord får tränga in 
i hjärtat. 

Mors 
En gammal man kom en dag in 

på en av Stockholms pastorsexpe
ditioner. Sakta gick han fram till 
bordet liksom tveksam om hur 
han skulle börja. Så pekade han 
på sina öron och skakade på hu
vudet. Han var dövstum. 

Hon läste flitigt i sin B ib 1. 
Många understrykningar var det j 
den, s:å hon var väl hemmasta<ld 
och kunde hitta reda på, vad hon 
för varje gång behövde. 

Var hon bedrövad·, läste hon ig 
glad. Var hon bekymrad, fick hon 
tröst . Hon fick blicken öppen fö r 
sina synder men också förvissning 
om syndernas förlåtelse. Alltid 
fick hon just det hon behövde, då 
hon läste sin Bibel. 

»Ja, det är i sanning en märk
lig bok, Bibeln», sade gamla Gun
hild. 

Men det är inte alla, som anse 
sig ha någon användning av Bi
beln. Och det är ju inte så märk
värdigt, ty de veta icke, vad den 
innehåller. 

Bibeln är som ett hus med 
många r um. Du blir inte hem
mastadd i huset, om du bara står 
utanför och tittar på det. Du mås
te in i huset. Du måste in i varj e 
rum, om du skall bli riktigt hem
mastadd. 

Det är likadant med Bibeln. Vill 
du bli bekant med den, så måste 
du in i alla dess många rum. Men 
det kan bara ske genom att du 
flitigt läser Bibeln. Då lär du dig 
att ta reda på allt vad där finn s 
till hjälp i alla förhållanden. 

Och då finner du Jesus, din 
Frälsare. Och då blir Bibeln din 
käraste vän. Ty det är Guds ord 
till dig. 

(Efter .Johan L unde.) 

na m n 

Efter något letande i sina fi kor 
tog han fram ett papper med t c°t 
namn, ett mansnamn och ett kvin
nonamn. Den dövstumme gaml 
pekade på de två namnen och 
dan på sig själv, och av hans li -
liga minspel kunde man förstå, att 



de två personerna voro honom 
mycket närstående. 

Då han märkte, att han lyckats 
göra sig förstådd, lyste hans an
sikte av glädje, och han pekade på 
de många kyrkoböckerna. Tydli
gen menade han, att dessa namn 
måste finnas någonstädes i de 
stora böckerna. 

Men prästen endast skakade på 
huvudet och pekade på de många 
kyrkoböckerna för att söka för
klara för den dövstumme, att det 
inte var möjligt att hitta namnen 
utan närmare upplysningar. 

Då tog mannen fram papper och 
penna och skrev det ena meddelan
det efter det andr~, i korta satser 
allteftersom han såg, att han bli
vit förstådd. 

Det var en hel. historia 1 des~a 
korta rader. Först omtalade han, 
att de båda namnen voro hans 
mors och hans broders namn. Han 
berättade om sin mor, att hon hört 
till 'den svenska fiskarbefolkning
en i Finlands skärgård. Det hade 
varit hårda tider för ·hans ·mor i 
Finland, och vid tjugo års ålder 
hade hon flyttat till Sverige. 

Den gamle dövstumme berätta
de också om sin bror. Denne hade 
haft anställning vid en teater och 
blivit mycket illa behandlad. Den 
gamle ryste ännu vid detta led
samma minne. Det var alltså icke 
någon lyckosam plats, som den 
finländska fiskarkvinnans son ha
de fått. Ännu sörjde hans gamle 
dövstumme broder över sin bro
ders sorgliga öde. 

Den gamle levde i sina minnen. 
Men huru mycket deltagande än 
dessa skriftliga meddelanden väck
te, förstod man ej ändamålet med 
hans besök på pastorsexpeditionen. 

Så började han redogöra för sin 
egen levnadshistoria. Han hade 
tydligen ett djupt behov av att få 
tala om vad som länge rört sig i 
hans inre. Och vart skulle han 
vända sig om inte till prästen! 

Han hade varit gift, men hans 
hustru och två barn voro döda. 
Två barn levde ännu och hade sina 
egna hem, så att han nu länge 
hade varit ensam. Vid tanken här
på fick den gamles ansikte ett 
sorgset uttryck. Förr hade bar
nen visat varm kärlek till mor och 
far, men nu ville de så fort som 
möjligt bli »sina egna» och fråga
de inte så mycket efter sin gamle 
far. Kanske ensamheten just där
för kändes honom så mycket tyng
re. Det syntes att den dövstumme 
hade svårt att förstå nutiden. 

Men vad var det egentligen han 
ville ? Nu skrev han ett årtal och 
datum, pekade åter på sin mors 
namn och så bort på kyrkböcker
na. Och nu förstod man, att han 
ville få se, om hans mors död stod 
antecknad i dessa bö.cker. 

Den gamle följ de intresserad 
med sökandet efter anteckningen 
i dödboken. Det var lätt att finna 
år och dag. Och alldeles riktigt 
fanns där också det namn, som 
den dövstumme angivit. Det var 
alltså hans mors namn. · 

Då den ·gamle mannen fick se 
moderns namn i den gamla kyrk
boken, ryckte det till i hans ansik
te, och ögonen blevo skumma av 
tårar. Det var som om han knap
past vågat tro sina ögon. Han 
förde darrande sitt finger över 
namnet liksom för att förvissa sig 
om, att det var verklighet. 

Så pekåde han på sig själv och 
så åter på namnet i boken, och de 
oartikulerade ljuden ville uttrycka, 
att de två hörde samman, namnet 
i boken och han, den gamle man
nen. 

Det var både sorg och glädje i 
den dövstummes gråt. Och alla 
dessa känslor sökte han samman
fatta, då han häftigt och med dar
rande hand skrev på sitt papper: 
Hon var min mor. 

Han såg på den slitna kyrkbo
ken med tårade ögon. För honom 



hade den gamla bokeR den allra 
största skatt inom sina pärmar. 
Och gubben strök smeksamt över 
det gulnade papperet, där moderns 
namn stod skri vet. 

Nu tycktes han ha fått, vad han 
önskade. Den gamle nickade till 
tack och gick bort mot dörren, och 
kyrkboken ställdes undan. Arbe
tet på expeditionen var slut för 
dagen. 

lVIen vid dörren vände den döv
stumme sig om. Ännu en gång 
gick han fram och pekade på kyrk
boken. Det måste vara något mera. 
Boken togs ned och samma sida 
slogs upp. Vad ville han nu? 

Den dövstumme gubben förde 
åter varsamt fingret över raden i 

boken, medan han noggrant be
traktade moderns namn. Det var, 
som om han ville riktigt prägla in 
det i sitt minne och säga det ett 
innerligt farväl. Eller kanske han 
ville betala sin mors kärlek med en 
sista smekning. 

Med tårade ögon vände han sig,1 
bort och gick. Nu kunde expedi
tionen stängas. Det kom tårar i 
ögonen på vaktmästaren, när han 
stängde efter honom. 

Ingen sade något. En okänd, 
tyst gubbe, vars namn ingen viss
te, hade rört vid det innersta i 
hjärtat. Han hade erinrat om det 
käraste av alla namn - mors 
namn. 

'(Efter V ilh. Montell , K yrkohe rde i F insk a 
församlingen , Stockholm.) 

Diakonistyrelsens dövstumvårdsråd 

Såsom i förra numret av Kyrko
bladet i korthet meddelades, har 
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 
utsett ett Dövstumvårdsråd för 
att befrämja det kyrkliga arbetet 
bland de dövstumma. Det är ett 
gammalt önskemål om en central 
ledning för detta arbete, som där
med har blivit förverkligat. Den 
närmaste anledningen till att det 
just nu blivit tillsatt är den, att 
dövstumprästinstitutionen först nu 
blivit fullständigt genomförd i he
la vårt land efter en omkring 30 år 
lång utredningstid så att det nu 
finns något bestämt att bygga på. 

Emellertid vet var och en, som 
följt med sakens utveckling i döv
stumtidningarna, att den kyrkliga 
verksamheten icke blivit ordnad 
på ett tillfredsställande sätt. Det 
fanns förut fem ordinarie döv
stumpräster jämte de fyra präs
terna i Norrland med arbete bland 
dövstumma som bisyssla. Antalet 
präster är fortfarande fem, men i 
dessas distrikt har hela de forna 
sjätte och sjunde distrikten blivit 
inpressade. Resultatet har blivit, 
att verksamheten blivit betydligt 

försämrad i vissa delar av landet, 
vilket många dövstumma med sorg 
observerat. Det är nödvändigt att 
en förbättring häruti kommer till 
stånd. 

Men Dövstumvårdsrådet får 
också många andra arbetsuppgif
ter. Det skall försöka ombesörja 
att dövstumprästerna få en god 
utbildning, så att de lära sig tec
kenspråket ordentligt och i övrigt 
få kunskap om de dövstummas 
förhållanden. Vidare står bland 
arbetsuppgifterna bl. a. talat om 
föredragsverksamhet med ljusbil
der och film ; om en kristligt-social 
verksamhet bland de dövstumma 
m. m.; samt om utgivande av en 
kyrklig tidning för dövstumma. 
Detta innebär, att Kyrkobladet 
numera övertagits av Dövstum
vårdsrådet. 

Men allt detta kostar pengar och 
Rådet får mycket arbete med att 
söka insamla de medel som behövs. 

Då det kyrkliga dövstumarbetet 
och nu närmast Kyrkobladet kom
mer att stå i mycket nära kontakt 
med Diakonistyrelsen, skall här 
lämnas en kort redogörelse för 
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DöVSTUMVARDSRADET 
jämte samtliga dövstumpräster. 

Från vän st r: Pastor Areskog, Pastor Bergfelt, Herr Ståby, Pastor Lodin, Pastor 
Bratt, iskop Jonzon, Pastor Svenfors, Rektor Lövgren, Rektor Zommarin, 

Diakonistyrelsens 1 :e sekr. Pastor Palm. 

Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. 

Diakonistyrelsen har det mycket 
stora uppdraget att vara en cen
tral för Svenska Kyrkans inre 
mission. Den tillsättes av Kyrko
mötet och Ärkebiskopen är ordfö
rande. Ledamöterna äro hälften 
präster och hälften »lekmän» ( = 
andra än präster). Diakonistyrel
sen skall vara ett arbetsråd för 
att befrämja kyrkligt arbete av 
olika slag. 

I Diakonistyrelsens tjänst äro 
anställda flera s. k. sekreterare. 
Utom den ledande »förste sekrete
raren>> finns en sekreterare för 
det sociala arbetet, två ungdoms
sekreterare, två sekreterare för 
söndagsskolearbetet, en för scout
arbetet och en för flickscoutarbe
tet, en seminaristsekreterare för 
verksamheten vid våra seminarier, 
en folkbildningssekreterare, som 

leder det kyrkliga studiecirkelar
betet, samt en kyrkosångare, som 
medverkar vid Gudstjänster och 
församlingshögtider landet runt. 

Diakonistyrelsen har · flera kom
mitteer för att befrämja olika än
damål: skriftsutskottet, försam
lings utskottet, sociala utskottet, 
konstutskottet, utskottet för den 
andliga vården vid försvarsväsen
det, scoutnämnden, söndagsskole
nämnden, radioutskottet, filmut
skottet och ekonomiutskottet, samt 
nu sist dövstumvårdsrådet. 

Diakonistyrelsens utgifter upp
gick förra året till omkring kr. 
150,000. Största delen härav mås
te insamlas genom kollekter och 
gåvor. En notarie sköter om eko
nomiska och juridiska ärenden. 

I nära anslutning till Diakoni
styrelsen verkar Svenska Kyrkans 
Lekmannaskola i Sigtuna, där 
kurser och undervisning av olika 
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slag ordnas. - Svenska Kyr:Kans 
Diakonistyrelses bokförlag utger 
kyrkliga böcker av en mängd olika 
slag, biblar, psalmböcker o. s. v. 

Utom de personliga krafterna 
crb.iuder Diakonistyrelsen olika 
hjälpmedel för det kyrkliga arb2-
tet. Den utger tidningarna För
samlingsbladet, Sveriges Ungdom, 
Sveriges -konfirmander och Sveri-

ges Barn. Ett 150-tal ljusbilds
serier, som utlånas gratis, samt 
en del filmer äro andra hj älpme
del. 

Som vi sett är det ett omfattan
de och viktigt arbete, som Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelse utför. 
Och mycket glädjande är, att även 
dövstumarbetet nu blivit infogat 
däri. 

Till de dövstumma i .lunds distrikt. 

Skånes, Blekinges och Smålands dövstumma - omkring 1,400 
ä.ro sedan den 1 juli 1938 lagda på mitt hjärta. Mottagen allesamman 
en varm hälsning! Må vi förenas i innerliga böner om gott samarbete! 

Min första och största uppgift är att predika frälsningens evange
lium. De nya förhållandena tillåta icke så täta besök som önskligt 
vore. Må vi dock flitigt använda de tillfällen som bjudas! 

Vid gudstjänsterna komma vi närmare Gud. Vid gudstjänsterna 
komma vi också närmare varandra. Vi bliva mera ETT inbördes. 
Vi växa i tro och kärlek och kunna med gladare och renare sinne fylla 
vår kallelsegärning. 

I likhet med övriga distrikt kungöras framdeles gudstjänsterna ge
nom detta Kyrkoblad. Kyrkobladet tillsändes var och en dövstum 
varje månad. 

Växjö i januari 1939. Gottfr i ed Bratt 

Är adressen på Kyrkobladets omslag felaktig eller om den behöver göras tyd
ligare bör detta anmälas till Pastor Bratt eller till bladets utgivare, Pastor Svenfors, 
Vesslevägen 7, Alsten. 

Den varma handen 
Två män kom en dag in i en 

juvelerarebutik för att se på juve
ler. En hel mängd ädla stenar 
Jades fram, röda, blå, gröna o. s. v. 
En av männen fick se en färglös, 
matt sten. 

- Men varför har ni en sådan 
där klump bland dessa härliga 
ädelstenar? frågade han. 

Juveleraren svarade inte, men 
tog den skenbart värdelösa stenen 
och höll den några ögonblick i sin 
varma hand. När han sedan vi
sade den, strålade de:ri i alla regn
bågens färger med härlig glans. 

- Detta är en opal, förklarade 

juveleraren. När den är kall 
framträder ej dess skönhet. Den 
behöver en varm hand för att 
kunna utveckla sin färgprakt. 

Så är det ofta också med oss 
människor. Vi gå omkring kalla 
och likgiltiga och äro inte till nå
gon glädje för de människor, som 
vi umgås med. Men det behövs 
ofta nog endast en människas kär
leksfulla vänlighet för att fram
locka godhet och livsglädje hos 
dessa kalla och likgiltiga männi
skor, likasom den varma handen 
framlockade opalens dolda skön
het. 
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Plan för daglig bibelläsning 
Utarbetad av pa stor E. Stueland, Bergen. 

Septuagesima. 5 febr. Tag emot Guds 
nåd! Matt. 19 : 27-30. 

M. Matt. 20: 1-16. Gud är rik på nåd. 
T. Matt. 25: 14-30. Var t r ofast mot 

Gud! 
0 . Fil. 3 : 12-14. Jag jagar mot målet. 
T . 1 Kor . 9: 24-27. Löp så, att du kan 

vinna priset! 
F. 1 Tim. 1: 12-14. Paulus vittnar om 

Guds nåd. 
L. Matt. 10: 22. Den som är ståndak

ti · intill änden, skall bli frälst. 

exagesima . 12 febr . Lyssna till Guds 
ordf J oh. 12 : 35-43. 

M. Luk. 8: 4-15. T'ag emot Guds ord! 
T. Matt. !) : 35-38. Jesus fö rkunnar 

vangelium. 
0 . Matt. 10: 1-7. Jesus sänder ut sina 

lär jungar. 
T. Jak. 1: 22-25. Varen or dets görare, 

och icke blott dess hörar e ! 
F. Luk. 11: 27-28. Saliga äro de, som 

höra uds ord och gömma det! 
L. 2 Kor. 12 : 6-10. Guds nåd ä r dig 

no ·. 

Fastlagssönd. 19 febr. Du är döpt i J esu 
namn. Luk. 18: 31-43. 

M. Matt. 3: 13-17. Jesus döpes. 
T. J oh. 1: 29-34. Se Guds Lamm, som 

borttager världens synder ! 
0. Apg. 2: 36-39. Omvänden eder och 

låten döpa eder! 
T. Mark. 16 : 15-16. Den som t r or och 

bliver döpt, han skall bliva frälst. 
F. Gal. 3: 24-27. Alla ären I Guds barn 

genom t r on på Jesus Kristus. 
L. Rom. 6 : 1-4. Vi skola vandra i ett 

nytt leverne. 

1 Sönd. i Fastan. 26 febr . J esus käm
pade för att /räl. a dig . Matt. 16 : 
21-23. 

M. Matt. 4: 1-11. Jesus blev frestad . 
T. Luk. 10: 17-20. Gläd dig över att 

ditt namn är skrivet i Himmelen! 
0. H ebr . 2: 18. Kr istus hjälper den, 

som frestas. 
T . Jak. 1 : 12-15. Salig är den, som 

står emot frestelsen. 
F. 1 Kor. 10: 13. Gud skall icke låta 

dig frestas över din förmåga. 
L. Upp. 3 : 10. Krist us vi 11 befria d ig i 

prövningen. 

tv1eddelande till de dövstumma och deras anhöriga 

Då nå gon <lövs.tum blir svårt sjuk 
eller intag s på .sjukhus vore det önsk
värt att dövstumprästen undeuättades 
härom för att den sjuke skall kunna be-
ökas. dövstummas anhöriga ombe-

de här med att sända meddelande då 
. dant , ,jukdomsfall inträffar. 

Vid k yrkliga förrättningar, dop, vig
. l och jo.rdfästning, står dövstumpräs
L n t ill tjänst att utföra förrättningen 
•ll 1· att när vara som tolk, såvida de 

VIGDA. 

Erik .unnar Högberg, Stjärnsund, Da
Jarna, och Anna Kron, Forsa, Häl
s in 'land, den 26 dec. 
H err 'n Gud, som har stiftat äkten

slcapel, r1i·i dem lycka och v älsignelse 
till der(( .i,; 'l -ilctiga förening . 

AVLIDNA. 

Anders Ma ·nus Valberg, Gräsmar k, 
Värmland, den 17 dec., 80 år. 

Hulda Lovisa Kar lsson, Håtuna, Up
land, den 19 dec., 73 år. 

H åmås Margit Persson, Sollerö, Dalar
na, den 22 dec., 74 år. 

Karl V stling, Stockholm, den 24 dec., 
48 år. 

utsatta gudstjänstresorna icke lägga 
hindel' i vägen. Beträffande jordfäst
ning ar är det önskvärt att tid härför 
icke bestämmes förrän dövs,tumprästen 
t illfrågats , om han kan vara närvarande. 

Alla sjukbesök och resor för kyrkli
g·a förrättningar göra.s utan att r e -
pengar b ehöver betalas. 

Dovstumprästernas adresser finns un
c·er gudstjänstkungörelserna på s ist a 
sidan. 

Johan Alfred Andersson, Väster mo, Sö
dermanland, den 24 dec., 77 år. 

Anders Petter Karlsson, Örebro, den 1 
jan., 64 år. 

F r u Ester Elisabet Jansson, f. P etters
son, Norrköping, den 5 jan., 55 år. 

Änkefru Kristina E lisabet Visell, Mota
la, den 6 jan., 81 år. 

Änkefru Sara Ulrika Ahlberg, f. Lars
dotter, Västerås, den 9 jan., 78 år. 

Hjalmar Karlsson , Uddevalla, den 12 
jan. 

Johan Rosen, Borlänge, d. 14 jan., 74 år. 
H erren läre oss att så betänka vår 

egen före stående bor tgång ,· att, när vi 
skola skiljas från detta förgängliga li
vet, vi må vara beredda till en salig hii
danfärd! 
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Gudstjänster i februari. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

L. 4. Lidingö, Kyrkan kl. 4. 
S. 5. Stockholm, Manilla kl. . 11,30. 
S. 5. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
T. 9. Tierp, Nathanaelskyrk. kl. 11.fa 
F. 10. Norrtälje, Kyrkan kl. 12. 
L. 11. Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
S. 12. Norrköping, S :t Olai Kyrka kl. 

12,30. 
L. 18. Sala, Kyrkan kl. 10,30. 
S. 19. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 

12,30. 
T. 21. Stockholm, Mariahemmet kl. 7,:io 

(Se nedan). 
L. 25. Enköping, Kyrkan kl. 2,30. 
S. 26. Västanfors, Kyrkan kl. 12,ao. 

Stockholm. Församlingsafton anord
nas av Maria församling i S :ta Maria
hemmets samlingssal, Högbergsgatan 63, 
tisd. den 21 febr. kl. 7,30. Pastor Willis 
berättar med ljusbilder »Från det gam
la Maria.» Samkväm. 

Arbetskretsen samlas Sveavägen 36 
den 9 febr. kl. 7. 

K. F. U. K., Brunnsgatan 3, den 14 
febr. kl. 7,30. Föredrag av Kyrkoherden 
D :r Krook: »Luthers bröllop och äkten
skap.» 

Norrköping. Efter Gudstjänsten den 
12 febr. inbjuder Olai församling till 
samkväm. 

S. G. Svenfors 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

L. 4. 
s. 5. 
L. 11. 
s. 12. 
L. 18. 
s. 19. 
L. 25. 
s. 26. 

L u n d s d i s t r i k t. 
Värnamo, Förs.-hemmet kl. 3. 
Jönköping, ö. Förs.-h. kl. 12. 
Landskrona, Kyrkan kl. 6. 
Hälsingborg, Förs.-salen kl. 11. 
Änge lholm, Kyrkan kl. 6. 
Lund, S :t Mikaels kap. kl. 11. 
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 6. 
. Karlskrona, Förs.-h. kl. 12. 

G. Bratt, 
Kronobergsg. 18, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
L. 4. Falkenberg, Kyrkan kl. 3,15. 
S. 5. Halmstad, Dövstumför . kl. ll,1 ;;. 
S. 5. Varberg, Förs.-salen kl. 3,15. 
S. 12. Skara, Förs.-hemmet kl. 11,15. 
S. 12. Skövde, Förs.-hemmet kl. 4,30. 
L. 18. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45. 
S. 19. Borås, Förs.-hemmet kl. 11,30. 
S. 19. Göteborg, Hagakyrkan kl. 3. 
S. 26. ö xnered, Dövstumhemmet kl. 1. 
S. 26. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,4!i. 

Hilding Bergfelt 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t . 
S. 5. Gävle, Dövstumskolan kl. 11. 

Barngudstjänst. 

S. 5. Gävle, S :t Ansgars Hus kl. 15. 
S. 12. Örebro, Nikolai förs.-h kl. 9,:Ju. 

s. 12. 
s. 19. 
L. 25. 
s. 26. 

Barngudstjänst. 
Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11. 
Kopparberg, Kyrkan kl. 13. 
Rättvik, Förs.-h. kl. 14. 
Orsa, Kyrkan kl. 13. 

Carl-Äke Areskog, 
Stureg. 16, Örebro. Tel 154 78. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t. 
0. 1. Berg, Kyrkan kl. 12. 
T. 2. Alby, Kapellet kl. 6. 
F. 3. Fränsta (hos Ekman) kl. 6. 
S. 5. Mattmar, Kyrkan kl. 1. 
M. 6. Äre, Kyrkan kl. 12. 
T. 7. Kall, Kyrkan kl. 12. 
0. 8. Alsen, Kyrkan kl. 12. 
T. 9. Offerdal, Kyrkan kl. 12. 
F. 10. Rönnöfors, Kyrkan kl. 12. 
S. 12. Sollefteå, Soldathemmet kl. 11. 
S. 12. Långsele (hos Hultin) . kl. 6. 
M. 13. Resele (hos Mia Gradm) kl. I. 
L. 18. Skorped, Kyrkan kl. 12. 
S. 19. Anundsjö, Kyrkan kl. 1. 
M. 20. Solberg, Kyrkan kl. 12. 
O. 22. Gideå, Ålderdomshemmet kl. 12. 
T. 23. Örnsköldsvik, Förs.-hemmet kl. 6. 
F. 24. Köpmanholmen (hos Otto Gel'-

din) kl. 6. 
S. 26. Njurunda, Kyrkan kl. 10. 
S. 26. Sundsvall, Kyrkan kl. 2. 
S. 26. A lnö, Kyrksalen kl. 6. 

Joel Lodin 
Dövstumskolan, Härnösand. 

Föreläsningar. 
Stockholm, Drottningg. 26, 3 tr. den 

19 febr. kl. 7,30. Dövstumlärare Schy
berg: »Något om Norrlands naturrike
domar». Ljusbilder. 

Norrköping, den 12 febr. efter Guds
tjänsten. Pastor Svenfors: »Tankens 
makt». 

Linköping, Förs.-hemmet, den 12 febr . 
kl. 6,30, samma föreläsning. 

Eskilstuna, den 19 febr. efter Guds
tjänsten. Dövstumlärare Schyberg-: »Nå
got om Norrlands naturrikedomar». 
Ljusbilder. 

Katrineholm, den 11 febr. efter Guds
tjänsten. Rektor Zommarin: »Djur i 
skogen». 

Västanfors, den 26 febr. efter Guds
tjänsten. Pastor Svenfors: »Zigenarfol
kets underbara öden». Ljusbilder. 

Upsala, Timmermansg. 1, ~en ~.7 fe~:i·· 
kl. 8. Fru Renner: »Hur var halsa ar 
beroende av vår föda». 

Gävle, Stadshuset, den 18 febr. kl. 7, 
samma föreläsning. 

Borlänge, Förs.-hemmet, den 19 febr. 
kl. 3, samma föreläsning. 

Orsa den 26 febr. efter Gudstjänsten. 
Pastor' Areskog: »En resa till Öland». 
Ljusbilder. 
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