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DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 
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Morgon i V nd tenn Kloslcrkyrkn. Foto Andreas Limlblom. 

Se Guds lamm, som borttager världens synder! 
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Bön på långfredagen. 

0 HERRE GUD, himmelske Fader, 

som av din faderliga nåd mot oss icke har skonat din enfödde on, 

utan utgivit honom för vår skull och låtit honom lida korsets död, 

vi bedja dig att du giver din helige Ande i våra hjärtan, 

~å att vi f örfJrösta på denna din nåd, 

härefter vakta oss för synd och tåligt lida vad du påUigger oss 
och geno11i samme din Son få hos dig ett evinnerligt liv. Amen. 

Påskens budskap. 

Påskens budskap handlar ej 
blott om något som hände för 
länge sedan. N:ej, det är ett bud
skap om en levande kr.aft, som 
verkar ännu. Kristus lever. Men 
den som lever, han verkar ock, 
han griper in i våra förhållanden. 
Hur skall jag se detta? frågar du. 
Var skall jag söka den levande 
Kristus? - Sök honom hos dem 
som tror på honom! 

Sök honom vid de kristnas döds
bäddar ! - En gammal from kvin
na låg nära döden. Strax innan 
hon förlorade medvetandet, blev 
hennes ansikte upplyst av ett för
underligt ljust skimmer. Vad såg 
hon? När de som stodo omkring 
frågade henne därom, orkade hon 
ej svara. Var det en glans av 
evighetens ljus, som genomlyste 
hennes åldriga drag och gav dem 
en sådan skönhet? Vi veta intet 
om vad som händer på gränsen 
mellan detta livet och evighetens 
värld. Men ett är säkert: från 
den dödsbädden försvann dödens 
mörker, ty den levande Kristus 
var där. 

Sök honom i deras liv runt om
kring oss, som ha gått lidandets 
väg i hans efterföljd. Vad gav 
dem kraft att hålla ut intill slu
tet? Endast ett: den bestämda 
vissheten, att han, den uppstånd-

ne, var dem nära i liv och död. 
Det är kanske ett lika stort un
der att kunna möta livets nöd och 
lidande med frimodighet som att 
utan fruktan gå döden till mötes. 
De första lärjungarna fingo med 
sin död bära vittne om den levan
de Frälsaren, men redan förut vi
sade hela deras liv, att Kristus 
gjort ett under med dem. Man såg 
på dem, står det i Apostlagärning
arna, att de varit med Herren. 

Sök honom i ditt eget liv ! -
Huru skall jag söka? frågar du. 
Svar : genom lydnad mot det som 
du känt som ett Herrens ord till 
dig. Lärjungarna fingo på påsk
dagen den hälsningen från den 
Uppståndne: Han skall gå för·e 
eder till Galileen, där skolen I få 
se honom. Varför just i Galileen? 
kunde de fråga. Men de frågade 
ej utan lydde och gick. Och då 
mötte de Kristus. Tusenden ha 
följt dem i spåren och fått upple
va detsamma som de. På lydna
dens väg möter Kristus den som 
längtar. Han möter på många 
olika sätt men dock lika verkligt. 
Lydnadens väg leder alltid fram. 
Kanske mången gång genom tvi
vel och mörker men dock fram till 
ljuset, så som Thomas bekände 
det: »Min Herre och min Gud». 
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Skriftermå I. 
Före Nattvardsgången hålles 

Skriftermålet. Efter ett kort tal 
av prästen om Nattvarden och 
dess betydelse, skriftetalet, läses 
syndab ekänn elsen och därefter föl
j er avlösningen. Prästen tillsäger 
syndernas förlåtelse med dessa 
ord: 

Är denna eder syndabekän
nelse uppriktig, och begären I 
alltså med botfärdiga hjärtan 
edra synders förlåtelse för Jesu 
Kristi skull, så är ock, i kraft 
av Guds ord och löfte, fast och 
visst, att Gud av nåd förlåter 
eder alla synder ; och denna 
edr a synders förlåtelse tillsäger 
jag eder på vår Herres, Jesu 
Kr isti, befallning i Guds, Fa
derns och Sonens och den Heli
ge Andes, namn. Amen. 
Att deltaga i Skriftermål och 

N attvardsgång kallas på många 
platser att »gå till skrift». Och 
den som går till skrift tar emot 
syndernas förlåtelse - får frid 
för ångerns oro. Skriftermålet 
tar bort syndens börda så att den 
icke skall tynga oss och binda oss, 
när vi i Nattvarden möter Kris
tus. 

Under våren blir det tillfälle 
för de flesta dövstumma att delta 
i Skriftermålet vid våra dövstum
gudstjäns.ter. Må vi då använda 
dessa tillfällen. Ty vi behöver 
möta en som kan säga till oss, att 
våra synder verkligen äro förlåt
na. Det ·är detta, som kallas Av-
1 ösning, och det betyder, att 
en människa i Jesu namn löser 
oss från syndens bojor och gör oss 
fria. 

Det är det underbaraste av allt 
här i livet, att våra synder verkli
gen kan förlåtas . . Den som kän
ner sig själv och är fullt ärlig, 
han känner detsamma som Paulus 
talar om: »I mig . är intet gott». 
Kan då Gud ändå stryka ut · allt 

det syndiga hos oss? Ofta kom
mer denna fråga som ett starkt 
tvivel hos många, och kanske nå
gon är rädd för att vi aldrig kan 
bli alldeles säkra på detta. Men 
Skriftermålet ger oss visshet. 
Därför är det inte bara gott utan 
också nödvändigt att gå till skrift. 

Men det är icke bara i Kyrkan 
vi kan skrifta. Luther säger: 
»Varje kristen får ge avlösning 
till sin nästa, när han ber om det. 
Och det är den största gåva jag 
kan ge min nästa.» Detta bör vi 
lägga märke till. Vi kan gå till 
en människa, som vi ha tillit till 
och vi vet är en kristen - och be
känna vår synd. Kanske vi ha 
gjort något som vi aldrig kan få 
frid för, något som vi aldrig kan 
glömma - kanske bär vi på ett 
minne av något som alltid förföl
j er oss. Eller vi bara vet om oss 
själva, att vi äro svaga, ensamma 
och långt borta från Gud. Då kan 
det vara så förunderligt gott att 
tala om det med en annan, berät
ta allt utan att dölja något, fråga 
om råd - och be om förlåtelse i 
Jesu namn. 

Vi skall inte vara rädda för att 
bekänna för den som vi litar på. 
Och i alla fall ka vi alltid tryggt 
gå till prästen - ty vi vet att han 
har tystnadsplikt. Prästen får 
aldrig tala om det han får veta, 
när en människa skriftar sig för 
honom. Men han kan ge försäk
ran om att syndens tunga börda 
är tagen ifrån oss. 

Vi brukar säga, att den som an
förtror sig till en annan »lättar 
sitt hjärta». Det är svårt att ha 
det tungt i hjärtat, då blir hela 
livet tungt. Men att skrifta gör 
oss lätta, fria och glada, ty då bli 
vi avlösta och få visshet om, att 
Jesus Kristus löser oss från våra 
synder. 

Efter De Döves Blad. 

Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han för-
låter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (I Joh. 1: 9.) 
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Bara en dröm? 

En man stod inför Guds tron. 
Det hölls dom. Han såg framför 
sig ·en stor skara människor. Slut
ligen blev det hans tur. 

Han stod inför Gud, som allvar
ligt såg på lionom. Han kände en 
lätt oro. Så hade han inte tänkt 
sig Gud, så allvarlig, så hög och 
helig. Och märkvärdigt - just i 
detta ögonblick kom han att tänka 
på en mängd försummelser, som 
han gjort sig skyldig till, och som 
han aldrig tänkt på förut. 

Han ryckte till. Guds ögon sågo 
genomträngande på honom. Då 
skakade han av sig de obehagliga 
känslorna och grep efter sin plån
bok och tog fram ett papper. Det 
var hans dopb evis. 

En ängel tog beviset från ho
nom, såg på det och lade det ti
gande åt sidan. 

De flammande ögonen sågo åter 
på mannen. Han blev förskräckt. 
Plötsligt kom han att tänka på: 
dopbeviset kunde här icke fria -
det fällde! Det anklagade honom! 
Ty hade dopet icke förpliktat ho
nom att allvarligt leva med Gud? 

Förfärad grep han efter ett an
nat papper i sin plånbok. Det var 
konfirmationsbeviset. Här hade 
han väl i alla fall svart på vitt 
på, att han var en god kristen. 
Men ängeln tog beviset helt lugnt 
- och lade det åt sidan. 

Med djup fasa tänkte mannen: 
»Har jag icke bekänt min tro till 
Herren Jesus Kristus under kon
firmationen? Har jag icke ... >~ 
Ah, han mindes så väl, hur hjär
tat bultat i hans bröst framme 
vid altaret. Och mor hade gråtit 
och far hade tyst tagit honom i 
sin famn. Och han hade givit Gud 
sina löften och fattat goda beslut 
i den stunden ! »Men sedan -
jag har tjänat andra gudar, jag 
har ... » 

>»Men jag har ju mera!» Åter 

plockar han fram papper ur fic
kan, en hel bunt papper. »Här! 
Och här! Och här! Var så god!» 
Det lät så modigt. Det var kvit
ton från föreningar, välgörenhets
inrättningar och andra goda ting. 

»Och - häd» sade då Guds 
mäktiga stämma. Han visade på 
boken, som ängeln höll i handen. 
Denne läste : 

F ö r s t a b u d e t : Du skall 
inga andra gudar hava jämte mig. 
Men denne man har icke ärat dig, 
o Herre. Han hade penningen till 
gud. Naturen var hans gud. Han 
är skyldig! 

A n d r a b u d e t : Du skall 
icke missbruka H e'f'Yrens, din Guds 
namn ... Men denne man har icke 
åkallat ditt namn i bön, i tack
sägelse. Han har missbrukat ditt 
namn i svordomar. Han har tank
löst haft ditt namn på sina läppar 
dagligen. Han är skyldig! 

T r e d j e b u d e t: Tänk på 
sabbats.dag en, så att du helgar den. 
Denne man har haft tusen tillfäl
len att lyssna till ditt ord på sön
dagarna, o Herre. Han blev 40 år 
gammal. De söndagar han upplevt 
på jorden utgöra tillsammans 6 
år. T1digt på söndagsmorgonen 
läste han sin tidning. Sedan gick 
han ut på promenad, åt en god 
middag, gick på besök, tog emot 
besök. '.Men ditt ord har han för
aktat. Han är skyldig! 

Då skrek mannen högt - och 
vaknade, badande i svett. Länge 
låg han orörlig. Skräcken höll ho
nom ännu i sina klor. 

Då föll hans blick på väggen. 
Riktigt, där hängde - en smula 
ur blekt - minnesordet från hans 
konfirmation. Han hade hängt bi
belordet över sin säng, utan att 
egentligen tänka närmare på sa
ken. Han mindes inte ens mera 
vad som stod där. Annars kunde 
han nog minnas saker: goda vit-
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LJUSET 
från de starka strålkastarna visar var fienden finns. Låt 
Guds ljus falla på ditt livs fiender, på dina synder. 
Hans rättfärdighet 

uppenbarar mörkrets alla gärningar 

sar, lösryckta ord ... Sådant kun
de han berätta många år efteråt 
i minsta detalj. Men bibelordet -
egentligen hade han aldrig riktigt 
förstått det. Han reste sig i säng
en och läste : 

Om en vniänniska icke bliver 
född på nytt, så kan hon icke få 
. e Guds rik . 

Och därunder stod med dar
rande stil konfirmationsprästens 
namn - han var död för länge
sedan. 

När han kom till sitt arbete, 
såg han åtskilligt trött ut. Han 
hade upplevat sitt livs svåraste, 
men också lyckligaste natt. 

Bara en dröm? (Efter tyskan.) 
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Punktlighet. 

Det finns folk, som nästan all
tid kommer för sent. Det är trå
kigt med sådana människor. Och 
det värsta är, att man knappast 
någonsin kan lita på dem. De för
orsakar besvär och förtret. Några 
exempel: 

Du kommer för sent till ett mö
te eller någon annan samman
komst, eller till en bjudning. De 
andra ha kommit i tid. De väntar 
på dig. De kan kanske inte bör
ja, inte göra något, så länge du 
är frånvarande. Men du kommer 
inte. Du stjäl deras tid. Du blir 
orsak till vantrevnad och miss
stämning. Du hindrar andra att 
arbeta. Du förstör kanske nöjet 
för dem som vill vara med om 
ett föredrag eller vad annat det 
kan vara. 

Du har kanske bestämt ett be
sök hos en god vän. Han har sitt 
arbete att sköta. Du kommer för 
sent, och så hindrar du och förse
nar honom i hans arbete, du upp
tager hans tid i onödan. Den myc
ket kände läkaren Urban Hjärne 
skrev på sin dörr med stora bok
stäver: »Vänner, som stjäla vår 
tid, äro värre .än andra tjuvar, ty 
de kunna icke återställa, vad de 
borttagit». 

FöR PENGAR K A N MA N F Ä ALLT, 

även 

M'at - men icke aptit, 

Medicin - men icke hälsa, 

Säng - men icke sömn, 

Böcker - men icke klokhet, 

Nöjen - men icke livsglädje, 

Kamrater - men icke vänner, 

Rykte - men icke ära. 

För pengar kan man få skalet av allt 

- men icke kärnan. 

Det är tålamodsprövande att 
vänta. Det finns också männi
skor, som inte alls kan tåla, att 
man låter dem vänta eller på an
nat sätt upptar deras tid utan or
sak. Den som inte är punktlig 
blir ofta betraktad som ohövlig. 
Och så kan vi tänka på hur man 
också skadar sig själv genom bris
tande punktlighet. 

Man vinner ingenting genom 
att inte passa tiden. Det berättas 
om Napoleon, att han förlorade 
slaget vid Waterloo, därför att en 
av hans generaler kom för sent. 
Och därmed förstördes ock hans 
lysande framgångar, och han mås
te gå i landsflykt. Men vi behöver 
inte söka efter exempel i histo
rien. Det dagliga livet ger många 
bevis för hur några få minuter, 
ja, endast en minuts försening kan 
hindra oss i vår framgång eller 
bli avgörande för vår framgång 
eller vårt misslyckande. Det är 
bättre att vara några minuter före 
än en minut för sent. Tiden, den 
oersättliga tiden, väntar inte på 
oss. Vi måste använda den. 

Gör till regel att vara punktlig! 
Då gagnar du dig själv och visar 
hänsyn mot andra. 

Anmäl alltid förändring av adress till 
distriktets dövstumpräst eller direkt till 
Kyrkobladets utgivare, Pastor Svenfor s, 
Vesslevägen 7, Ålsten. 

Den som vill stödja Dövstumvårdsrå
dets verksamhet - se artikeln i n :r 1 -
kan sätta in sin gåva på postgirokonto 
59990, Diakonistyrelsens Dövstumvårds
r åd, J akobsbergsgatan 17, Stockholm. 

Nytillkomna läsare av Kyrkobladet 
kunna gratis erhålla äldre årgångar så 
långt förrådet räcker, om anmälan gö
:res till Pastor S. G. Svenfors, Vessle
vägen 7, Alsten. 
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Plan för daglig bibelläsning 
Utarbetad av· pastor E. Stueland, Bergen. 

Palmsöndag. 2 april. Se, din Konung 
kommer till dig. Joh. 12: 1-16. 

M. Joh. 12: 20-33. Vi vilja se Jesus. 
T. Mark. 12: 1-10. Jesus r ider in i 

Jerusalem. 
0. Joh. 13: 1-11. Jesus visar sitt tjä

naresinne. 
T. Matt. 16 : 17-29. Jesus instiftar 

Nattvarden. 
Långfredagen. Vår H erres, Jesu Kristi 

lidande. Luk. 22: 39-23 : 46. 
L . Joh. 19: 32-42. Jesus begraves. 

Påskdagen. 9 april. Kristus har segrat 
över döden. Luk. 24: 1-9. 

Annandag Påsk. Joh. 20: 11-18. Den 
levande Kristus visar sig för sina 
vänner. 

T. Matt. 28: 9-15. J esus säger: Frid 
vare med eder. 

0. 1 Kor. 15: 12-22. Vi skola uppstå 
från de döda. 

T. Kol. 3 : 1-4. Sök himmelriket! 
F . Joh. 11: 18-27. Den som tror på 

Kristus, skall leva. 
L . 2 Kor . 5 : 14-21. Den som tror på 

Kristus, är en ny människa. 

1 Sönd. e. Påsk. 16 april. Från t'vive l 
till tro. J oh. 21: 1-14. 

M. Joh. 20: 19-23. Lärjungarna blevo 
glada, då de sågo Herren. 

T. Luk. 24: 36-43. Varför äro ni för
skräckta? 

0. J oh. 20 : 24-31. Tomas kommer till 
tro. 

Föreläsningar. 

'tockholrn, Dövstumfören., Drottning
gat. 26, lörd. den 15 april kl. 7,30. Rek
tor Zommarin: »Djur i skogen». 

Uppsala, Timmergansgat. 1, den 16 
april kl. 4. Rektor Zommarin: »Döda 
fallet och Vild-Hussen». 

Linköping, Dövstumfören., den 9 april 
kl. 4,30. Herr Matthes: »Ur järnvägens 
historia». 

Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, den 
10 april kl. 1. Herr Matthes: »Från 
lerteglet till porslinet». 

Motala, Förs.-hemmet, den 2 april kl. 
1,30. Dövstumlärare Schyberg: »l Norr
landsstäder och Lapplandsbygd». Ljus
bilder. 

E skilstuna, den 8 april efter guds
tjänsten. Pastor Areskog: »Dykarkons
ten och dess utveckling». Ljusbilder. 

T. Apg. 13: 26-31. Lärjungarna be
rätta om Jesu uppståndelse. 

F. Apg. 22: 6-10. Paulus möter den 
Uppståndne. 

L. Matt. 20: 17-19. Jesus har förut ta
lat om sin uppståndelse. 

2 Sönd. e. Påsk. 23 april. Kristus är 
den gode Herden. Joh. 10:11-16. 

M. J oh. 21: 15-25. Älskar du Kr istus? 
T. Joh. 10: 1-10. Den som kommer till 

Kristus, han blir frälst. 
0. Joh. 15: 13-16. Kristus har utvalt 

oss. 
T. 1 Petr. 2: 21-25. Vi äro kallade att 

följa Kristus. 
F. Ef. 6: 5-8. Arbeta såsom Kristi 

tjänare! 
L. 1 Petr. 5: 1-4. Försök att hjälpa 

varandra ! 

3 Sönd. e. Påsk. 30 april. Vi äro på 
vandring till Himmelen . J oh. 17: 
1-8. 

M. Joh. 16: 16-22. Vi skola få se Kris
tus. 

T. Joh. 14: 1-14. Var icke r ädd! Tro 
på Gud! Tro på Kristus! 

0. Hebr. 4: 14-16. Träd fram inför 
nådens tron och tag emot förlåtelse! 

T. Matt. 13: 44-46. Himmelriket är 
värt allt det vi äga. 

F. 2 Tim. 4 : 7-8. Börja striden! Lö
nen är Himmelriket. 

L. 1 Petr. 1: 3-5. I J esu uppståndelse 
ha vi hopp. 

Nyköping, F örs.-salen, den 30 april 
kl. 11. Herr Matthes : »Något om ljus 
och belysningsmedel». 

Hudiksvall, Godtemplarhuset, den 10 
april kl. 3,30. Fru Toft: »Dövstumma 
i östern». 

Kopparberg, Folkskolan, den 2 april 
kl. 11,ao. Rektor Zommarin: »Vår a tra
fiklagaI'» . 

Kristinehamn, d. 10 april efter guds
tjänsten. Pastor Areskog: »Den He
liga Skrift». Bilder . 

Malmö, den 1 april. Konsulent J. 
Ek. Den 29 april. Dövstumlärare I. 
Malmer. 

Landskrona, den 9 april. Dövstum
lärare I. Malmer. 

Hälsingborg, den 10 april. Pastor G. 
Br att. 

Härnösands distrikt. Föreläsningar, 
se under Gudstjänstlistan. 



24 

Gudstjänster i April 
S t o c k h o I m s d i s t r i k t. 

L. 1. Västerhaninge, Kyrkan kl. 3. 
Nattvard. 

S. 2. Stockholm, M.anilla kl. 11. 
S. 2. Lidingö, Kyrkan kl. 1,30. N attv. 
F. 7. Stockholm, Jacobs Kyrka kl. 2. 

Nattvard. 
L. 8. E skilstuna, Klosters Kyrka kl. 

2,30. (Pastor Areskog.) 
S. 9. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 

1. (Obs. tiden!) 
S. 9. Södertälje, Kyrkan kl. 3,ao Natt

vard. 
F. 14. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 1. 

Nattvard. 
L. lG. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2,30. 

Nattvard. 
S. 16. Motala, Kyrkan kl. 1. Nattvard. 
L. 29. Finspong, Slottskapellet kl. 2,30. 

Nattvard. 
S . 30. Nyköping, S :t Nicolai Kyrka kl. 

12,ao. Nattvard. 
Stockholm. KFUK, Brunnsgatan 3, 

den 18 april kl. 7,30. Fröken Aline 
Cronhielm ber ättar om Finland med 
film. Avslutning av fröken N etzel. 

Konfirmanderna å Manilla 1929-37 
samlas Sveaväg. 36 den 27 april kl. 7,30. 

Arbetskretsen samlas Sveavägen 36 
den 13 april kl. 7. 

S. G. S v en fors, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
S. 2. Ljungby, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
T. 6. Nässjö, Kyrkan kl. 5. Nattvard. 
F. 7. Jönköping, Sofia Kyrka kl. 1. 

Nattvard. 
S. 9. Väx jö, Domkyrkan kl. 1. 
M. 10. Hälsingborg, Maria Kyrka kl. 

3,30. Nattvard. 
S. 16. Kristianstad, Kyrkan kl. 4. 

Nattvard. 
S. 23. Älmhult, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
S. 30. Värnamo, Kyrkan kl. 1. Nattv. 

G. Bratt, 
Kronobergsgatan 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 . 1. Töreboda, Kyrkan kl. 5. 
S. 2. Moholm, Kyrkan kl. 9,30. Nattv. 
S. 2 . Mariestad, Kyrkan kl. 2. Nattv. 
S. 9. Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 
M. 10. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. Nattv. 
S. 16. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45. 

Nattvard. 
S. 23. Borås, Caroli Kyrka kl. 2. Natt

s. 23. 
L. 29. 
L. 29. 
s. 30. 

vard. 
Skene, Kyrkan kl. 4,15. Nattv. 
Strömstad, Kyrk. kl. 1,15. N attv. 
Grebbestad, Kyrkan kl. 6. 
Lysekil, Kyrkan kl. 1. 

H. 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. 
L . 1. Hudiksvall, Kyrkan kl. ir~ ,:w. 
S. 2.. Färila, Kyrkan kl. 14. Natt-

vard. (Obs. ändrad tid!) 
S. 9. Nora, Kyrkan kl. 13. Nattvard. 
M. 10. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1 ,:10. 
S. 16. Rättvik, Kyrkan kl. 13. 
S. 23. Lindesberg, Kyrkan kl. 1 ,:JO. 

Nattvard. 
S. 30. Örebro, Nikolai förs.-hem kl. 

9,30. Barngudstjänst. 
S. 30. Örebro, Norra förs.-hem. kl. 1 J. 
S. 30. Hallsberg, Tingshuset kl. 13. 

C ar l-Ä k e A r e s k o g, 
Stureg. 16, Örebro. Tel 154 78. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t . 
L . 15. ö. tersund, KFUM kl. 1. 
S . 16. Vilhelmina, Folkskolan kl. 1. 
0. 19. Skellefteå, Förs.-salen kl. G. 
T 20. Umeå, Församlingssalen kl. 5. 
L. 22. Örnsköldsvik, Förs.-salen kl. r: . 
S. 23. Sollefteå, Soldathemmet kl. 11 . 
M. 24. Bjärtrå, Kommunalsalen kl. '.I.. 
T. 25. Härnösand, Dövst.-hemmet kl. 6. 
0. 26. Sundsvall, Dövstumfören. kl. G. 

Vid alla dessa samlingar hålles för ,_ 
läsning över ämnet: »Till österland vill 
jag far a». Å söndagarna börjas m d 
gudstjänst och å vardagarna avsluta 
med gudstjänst. 

J. Lo cl in, 
Dövstumskolan, Härnösand. 

VIGDA. 
Erik Demetrius Edvall och Rut Edit 

Alfhild Persson, Sandhamn, den 11 
mars. 

Israel Bertil Lundberg, Bollnäs, och 
Ines Betula Ludvigsson, Korsnäs, den 
19 mars. 
H erren Gucl, som har stiftat äkten

·kapet, give den lycka och välsignel · ' 
till deras viktiga förening . 

AVLIDNA. 
Hilma Elofsson, Bredsätra, Öland, den 

19 febr. 72 år. 
Anders Petter Johansson, Norrköping , 

den 25 febr. 72 år. 
Johanna Vilhelmina Andersson, N on

köping, den 28 febr. 77 år. 
Halvard Jonsson, Sysslebäck, Värmland, 

den 8 mars. 64 år. 
Karl OskaT Karlsson, Linköping, d n 

14 mars. 91 år. 
Sven Gustav Andersson, Stockholm, d 11 

18 mars. 84 år. 

Du stilla grav, du sälla bo, 
min J esus helgat har din ro. 
När dödens afton skymmer, 
som han jag sömna skall förnöjcl 
från möda och bekymmer. 

( Sv. Ps. 100: 13.) 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr. - Sthlm 1939 


