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Vad är det att tro? 

. Vad är det att tro? Ma'n kan · 
svara på den frågan på många 
blika ·sätt. Kanske kan vi också 
säga : Tro i religiös betydelse är 
detsamma som att säga ia till Gud. 
Säga ja, då Gud kallar på oss. Han 
vill ha oss med sig. Han har så 
mycket gott och ljust att kalla oss 
till. Men oftast bryr vi oss inte 
om att höra på honom. Han talar 
i vårt hjärta - och den rösten 
hör den döve lika bra som den 
hörande. Men många tro, att det 
är tråkigt och dystert att följa 
Gud och Jesus. De säga, att det 
passar inte för unga människor. 
Det passar bäst för gamla, som 

ändå skall sitta där och ha tråkigt. 
Så tänka många. Men det är ett 
misstag. Det är Guds vilja, att vi 
skola vara glada och trogna i vårt 
arbete, goda och vänliga i våra 
hem samt hjälpsamma och ärliga 
mot alla. Då kunna alla, både unga 
och gamla, också finna glädje i 
Gud. 

Alla ha vi en eller annan gång 
lyssnat till Gud och gjort hans vil
ja. Säg mig: Har du då någonsin 
varit bedrövad eller olycklig efter
åt? Nej, vi ha aldrig en sådan 
känsla av frid och lycka som när 
vi känt att Gud lett oss så som 
han ville! 

Eftc1· De Dii\'CS Bliul. 

Om konfirmationen. 

över hela vårt land är det kon
firmation i dessa dagar. Även i 
fyra av våra dövstumskolor äger 
den rum i vår. 

Vad är då konfirmationen? Jag 
tror det är gott för både unga och 
gamla att påminna sig det på nytt. 

Ordet konfirmation betyder be
kräftelse. Konfirmationen är en 
bekräftelse av det, som Gud gjorde 
med oss i vårt dop. Då tog Han 
emot oss såsom sina barn. Han 
gjorde oss till medlemmar i Kristi 
kyrka på jorden. Och vid konfir
mationen möter Han oss åter, då 
vi ha blivit så gamla att vi själva 
kunna förstå Jesu undervisning, 
både vad Gud kräver av oss, och 
vad Han vill ge oss, det vill säga 
både lag och evangelium. Då be
kräftar Gud och förnyar det Stora 
löftet, som Han gav oss i Dopet, 
att vi få vara Guds barn, och att 
Han vill vara vår ·Fader. 

Dopet är ett nådem edel, och 
konfirmationen är en bekräftelse 
på Guds nåd med oss, att vi fort
farande få vara hans barn. 

Skall då inte konfirmanderna 
själva avlägga sitt löfte till Gud? 
Härpå vill jag svara, att det först 
och främst är en bekännelse. Våra 
löften äro mindre värda. Guds 
löften, som vi i tro ta emot, äro 
så mycket mera värda. Ty »sina 
nådegåvor och sin kallelse kan Gud 
icke ångra». Genom konfirmations-· 
förberedelsen vill vår kyrka hjälpa 
de unga till en sådan fast tro på 
Guds löften och på Jesus Kristus, 
vår bäste vän och hjälpare, så att 
konfirmationen kan bli en bekän
nelse om, att vi vilja försöka vara 
Guds barn. 

Så kommer Jesus och kallar oss 
alla. Han kallar -de unga, som 
skall konfirmeras, att de må tro på 
Honom, deras hjälpare och Fräl
sare. Och Han kallar på dig, du 
som förut blivit konfirmerad, att 
också du må minnas Guds nåd emot 
dig i Dopet och Konfirmationen , 
och vända dig i bön till Honom 
om din själs frälsning. 
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Till de unga. 
Flickor. 
Vad är det som kan hjälpa en 

växande ung människa att bevara 
sig själv? 

Det är mycket. 
Gott sällskap är något av det, 

som ger bäst hjälp. Välj därför 
bra folk till dina vänner. Umgås 
inte med dem .som du inte kan ha 
aktning för. Sök inte ditt säll
skap bland dem som tycka om slarv 
och slams eller berätta otrevliga 
historier. Var i stället tillsammans 
med dem som ha rena och goda 
karaktärer. 

Flit och noggrannhet i arbetet 
hj:älper en människa att bli en 
stark karaktär. Lär dig att utföra 
ditt arbete väl och med glädje. För
sök att lära dig älska ditt arbete, 
vad det än består i. Då .skall ar
betet bli en av dina bästa vänner. 

En ren och frisk själ vill bo i 
en ren och frisk kropp. Det bä13ta 
sättet att vara fin är inte att vara 
modern från topp till tå, utan att 
vara ren och välskött. Bad och 
idrott är god hjälp att bli spänstig 
och glad. 

Välj dina nöjen! En ung män
niska, som vill leva ett riktigt liv, 
skall inte söka upp tarvliga nöjen. 
Undvik allt som vill dra dig ner! 
Sök alltid det som kan lyfta och 
höja dig! 

Gud är din bäste vän. Han har 
givit dig livets gåva, och det är 
hans vilja, att du skall tjäna ho
nom med ditt liv. Då blir du en 
god och lycklig människa. 
Eft e r J canna Olte rdnlil: "Ditt an s vat· s om k,·i1111a" . 

Det kräver mod 
att tala sanning, när en liten lögn 

skulle vara till din fördel ; 
att göra det som du vet är rätt; 
att vara sådan du är och inte för

söka se bättre ut; 
att icke göra sådant, som du an

ser oriktigt, även om andra 

Pojkar. 
Vet du vad du kan bli, pojke? 
Jag skall säga dig det. 
Du kan bli en man, som hand

lar - och en narr, som endast pra
tar. 

En karl, som vågar något - och 
en feg, som kryper undan, en hare 
som flyr. 

En karaktär, som vet vad han 
vill - och en väderflöjel, som vän
der sig efter alla vindar. 

Du kan bli en ärlig arbetare, 
som förtjänar arbetets lön - och 
en lättsinnig spelare, som stjäl, 
vad andra förtjänat. 

Du kan bli en återhållsam man, 
som råder över dig själv - och 
en otuktens slav. 

Du kan bli en flitig man - och 
en, som gör det minsta möjliga för 
dagspenningen. · 

En allvarlig karl - och en som 
blott skämtar med allt. 

En man som håller ord - och 
en lögnare. 

En nykter man - och en drin
kare. 

En som tyder al1t till det bästa 
- och en förtalare. 

En uppriktig människa - och 
en smickrare. 

Allt detta kan du bli. Och vad 
du blir, det beror till stor del på 
dig själv· E fter örnrs t c E . .Mclander. 

människor anse det vara till
låtet; 

att vara utsatt fö r skvaller och 
lögnaktiga beskyllningar, och 
ändå aldrig låtsas om det; 

att förbliva fattig, när andra göra 
sig rika på mindre hederligt 
sätt; 

att i tysthet göra sin plikt, när 
andra vinna är a och framgång 
genom att svika den. 

Men allt detta läres endast av 
den som med Paulus kan säga: 
Kristi kärlek tvingar mig-. 
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Historien om Blind-Johannes. 

Historien om »Blind-Johannes» 
och hur han blev blind är värd att 
höras, och därför skall jag söka 
återge den så gott jag kan. 

Johannes var bara några och 
tjugo år, när olyckan skedde, men 
tror någon, att den på minsta sätt 
skulle komma att förstöra hans 
goda humör, så misstar han sig. 

Längst ute på ett av de yttre 
skären i havsbandet var han född. 
Fiske-J erker och hans Hanna hade 
bara denne sin pojke att leva för. 
Men det var ändå ont om mat
bitarna. Det behövdes bara att 
strömmingen inte ville komma, för 
att nöden skulle glänta på stugdör
ren, eller att det inte regnade på 
lång tid, så att solen brände bort 
gräset, som de stackars korna i den 
lilla ladugården skulle ha. Strax 
mörknade det i sinnena och bitter
heten grep deras hjärtan. 

Det var bara Johannes, som all
tid var lugn. »Får vi litet denna 
gången, så kanske vi får så myc
ket mer en annan gång», så sade 
han alltid. »Och ni borde inte kla
ga», sade han till föräldrarna. 
»Tänk på alla stackare, som ha 
det sämre.» 

Men det var om hur Johannes 
blev blind, som jag skulle berätta. 

Den sorgliga händelsen inträffade 
samma dag som höststormen kom 
för första gången det året. Nere i 
Fiskar-Jerkers kammare satt far 
på en pall framför spisen och smor
de stövlarna. Det var bäst att göra 
sig redo, tänkte han, man visste 
aldrig vad som kunde hända så
dana stormnätter. Det var så gott 
och rart inne i stugan. Mor Hanna 
satt och torkade glasögonen. Hon 
var alltid noga med att ha dem rik
tigt klara, när hon skulle läsa sin 
bibel. 

Så började hon läsa. Visst var 
det väl en svår konst för henne 
att stava sig fram rad efter rad, 
men J erker tyckte att det inte 
fanns en präst som Jmnde läsa 
Skriften så bra som hans Hanna. 

»Dig varder intet ont vederfa
rande och ingen plåga skall nalkas 
din hydda ... » 

Ett långt utdraget tjut från jön 
avbröt henne. Hon tittade för 
skräckt på maken för att se, om 
också han hade hört det. - Jo, 
nu kom det igen. I samma ögon
blick hörde de fyrens hemska bö
lande. Så hade alltså tjockan kom
mit. 

- Du får fortsätta, när jag 



kommer ner från fyren igen, sade 
Jerker, och fick i hast oljekläder
na på. -

Nu var stormen över dem. En
dast med möda kunde han arbeta 
sig upp emot fyrhuset för att hjäl
pa sonen med det invecklade ma
skineriet. I första trappavsatsen 
korn Johannes honom till mötes. 

- Far, ropade han. Skutan rän
ner på vid Holrnskären, om vi inte 
kan varna den i tid. Mistmaski
neriet har stannat och tjockan lig
ger ju som en säck. Tag storekan 
och försök att ro dem till mötes. 
Mor är inte för gammal och inte 
är hon rädd heller för att ta en 
dust med havet ... 

Fem minuter senare dök en liten 
båt upp och ned i den grova sjön. 
Vid årorna sutto Fiskar-J erker och 
hans hustru. Det gällde många 
människors liv och kunde bara 
Johannes däruppe på något sätt 
tala om för dem, vilken kurs de 
skulle hålla, nog skulle de göra sitt 
för att få skutan i land. 

Och det såg ut att lyckas. Som 
genom ett under funno de farty
get. Och nu väntade de bara på 
att få höra mistsignalen igen. Se
kunderna blevo till minuter och 
minuterna till timmar. Vilket ögon
blick som helst kunde de vänta att 
det .stora fartyget skulle törna mot 
något av de tusende skären. Tjoc
kan stod nu så tät, att man inte 
längre såg grannen vid sidan om 
sig. 

Så plötsligt kom en signal från 
fyren. Det var ett skott, så ett till 
- och ytterligare ett. Nu visste 
man, var man befann sig och med 
fyllda segel satte skutan kurs rätt 
in mot land. Ingen .sade i onödan 
ett ord, men säkert är att månget 
tack sändes upp för räddningen. 

När de kommit i land ville kap
tenen så gärna trycka handen på 
den man, som varit rådig nog att 
avfyra kanonskotten, när mistens 
maskineri strejkat. 

- Se, det underliga är att vi 
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inte ha någon signalkanon här, 
sade J erker. Pojken måtte ha an
vänt dynamitpaketet - och det 
smäller väl lika högt, försökte han 

· skämta. »Pojken» hade verkligen 
gjort så, och därig~nom hade han 
räddat besättningens liv. Men den
na räddning skulle för honom själv 
bli dyrbar. När tredje skottet gick, 
hann han inte undan - och så 
blev han blind. Hur det gick till 
vet väl ingen. Han kan knappast 
själv berätta det, och inte vill han 
gärna att man skali tala om saken. 

Men hur han sedan bar sin olyc
ka, det är värt att tala om. 

Den gode Johannes har fått mer 
än nog ersättning för sina förlo
rade ögon i vetskapen om att ha 
gjort sin plikt. Ännu har ingen 
hört honom klaga, och när någon 
söker trösta honom i hans olycka, 
slår han ifrån sig med båda hän
derna. 

- Här varken jag fryser eller 
svälter, säger han. Och ön är inte 
större än att jag hittar överallt 
ändå. Det hade blivit många än
kor och många faderlösa barn, om 
jag inte funnit dynamitpaketet den 
natten. Och nog skall det väl gå 
för mig de åren jag har kvar här 
på jor den, slutar han ... 

Jag känner mig plötsligt så li
ten. Jag har fått en läxa, som jag 
aldrig glömmer. Och jag kan inte 
hjälpa, att en tår söker sig fram 
ur ögat, när jag trycker hans hand 
till avsked, och den önskan stiger 
upp i mitt inre: Måtte jag kunna 
lära av Blind-Johannes! 

E ft e r Tvnr A mle rs s o11. 

VIGDA. 

Sven Gustav Filip Ander sson, Dalum, 
Västergötl., och Ingrid Linnea Cecilia 
Ahlqvist, Solna, den 8 apr il. 

E r nst Gustaf Eriksson, Stora Skedvi, 
och Anna Kr istina Solgård, Boda, Da
larna, den 16 april i Rättvik. 

Herren Gud, som har stiftat äkten
skapet, give dem lycka och välsignelse 
till deras viktiga förening. 
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Aldrig någon dålig dag. 
Johannes Tauler, en av medel

tidens största predikanter, kände 
en djup längtan att få veta Guds 
väg och Guds vilja med hans liv. 
Han bad i lång tid, att Gud skulle 
sända en människa i hans väg, som 
kunde lära honom detta. En dag 
fick han en märkvärdig lust att 
gå till en kyrka i Strassburg. En 
inre stämma sade honom, att där 
skulle han finna vad han sökte. 
Han gick dit in, men fann där en
dast en gammal man. Han vän
tade länge på att någon skulle 
komma fram till honom. Men ingen 
kom. 

Då gick han slutligen fram till 
den gamle mannen. 

»Gud give dig en god dag, min 
vän», sade han. 

»Gud vare lovad», svarade man
nen, »jag har aldrig upplevat nå
gon dålig dag.» 
. Tauler såg förvånad på främ
lingen och sade: 

»Så give dig då Gud en lycklig 
fortsättning på livet.» 

»Gud vare lovad, jag har aldrig 
varit olycklig», sade mannen. 

»Aldrig olycklig», upprepade 
Tauler, »hur skall man kunna för
stå det?» 

»Det skall jag säga er», svarade 
mannen, »när vädret är vackert, 
tackar jag Gud, och regnar det, 
tackar jag honom också. Har jag 
det bra eller lider jag nöd, tackar 
jag. Guds vilja är min vilja, och 
allt som behagar honom är jag 
glad åt. Därför kan jag säga, att 
jag aldrig är olycklig.» 

Tauler förundrade sig över man
nens ord och frågade: 

»Och hur har du fått denna 
tro?» 

»Då jag slutade med att söka 
hjälp hos människor och fann den 
hos Gud allena», svarade mannen. 

Gotlänningar om Bibeln. 
Till »Bibelveckan» i januari ut

sändes till alla hem på ön en 
skrift med uttalanden om Bibeln, 
varifrån följande utdrag äro häm
tade. 

Bibeln är och förblir mänsklig
hetens största kraftkälla och här
ligaste skatt, ty i den ha vi alla 
fått lära känna Kristus, Frälsaren. 

Agronom. 

Bibeln skänker mig förlåtels e 
för Kristi skull, anvisning om rät
ta vägen i livets varjehanda, tröst 
i motgången, med andra ord den 
gör mig till en lycklig m4nniska. 

Apotekare. 

Bibeln är en kraftkälla, varifrån 
vi få näring för vårt andliga liv. 
Ju mindre vi ösa ur denna källa, 
desto svårare och obarmhärtigare 
blir samlivet oss människor emel
lan. Ju mer vi hämta fram ur den, 
desto klarare skola vi kunna lösa 
vår tids sociala problem. 

Arbetare. 

Bibeln vilar på så fast grund, 
att dess lära efter en så lång tid
rymd ännu alltjämt är orubbad och 
oförändrad, under det att männi
skan under samma tid så avsevä1t 
förändrat sig - ej minst i sitt 
tänkesätt. 

Bibeln är det ankare, man kan 
trygga sig till i denna stormiga 
värld, där hat och orätt kanske 
mer än någonsin gå i höga vågor. 

Bankman. 

Bibeln har för mig, redan från 
mina barnaår, varit en källa vars 
levande vatten givit mig liv och 
frid. Den har på ett förunderligt 
sätt gjort mitt liv lyckligt och rikt, 
ty den har visat mig vägen till 
Gud och till min Frälsare, så att 
jag där funnit ett säkert fäste mot 
de stormar av alla slag, som kunna 
övergå en själ under dess vandring 
genom livet. 

Bondhustru. 
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Plan för daglig bibelläsning 
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen. 

4 Sönd. e. Påsk. 7 maj. Följ Jesus på 
vägen till Himmelen! Joh. 17: 9-17. 

M. Joh. 16: 5-15. Det är för vårt bästa 
Jesus gick bort. 

T. Joh. 7: 37-39. Om någon törstar, så 
komme han till Jesus och dricke ! 

0. 1 J oh. 3: 19-24. Frimodighet inför 
Gud. 

T. Matt. 7: 21-29. Gör Faderns vilja! 
F. Upp. 15: 3-4. Herrens vägar äro de 

rätta. 
L. Hebr. 5 : 5-10. Jesus lärde sig lyd

nad genom sitt lidande. 

Bönsöndagen. 14 maj. Herre lär oss att 
bedja! Luk. 11: 1-11. 

M. J oh. 16: 23-28. Bedjen, så skolen I 
få! 

T. Matt. 6: 5-13. Vår bön till Gud. 
0. Mark. 11: 22-25. Hav tro till Gud! 
T. Kristi himmelsf.-d. Jesus vill "Fia oss 

med till Himmelen. J oh. 17: 24-26. 
F. Jak. 1: 22-27. Var lydig mot Guds 

ord! 
L. Apg. 1: 6-11. Kristus skall komma 

igen. 

Föreläsningar. 

Stockholm, Drottningg. 26, lörd. den 
13 maj kl. 7;l0. Lärarinnan Alma Abra
hamsson: »Gustav Dahlen, en svensk 
uppfinnare». 

Söd~rtälje, Förs.-hemmet, den 13 maj 
kl. 4, samma föreläsning. 

Upsala, Timmermansg. 1, den 26 maj 
kl. 8. Dövstumlärare Schyberg: »Nya 
Sverige - en svensk koloni i Amerika». 

Sala, den 17 maj efter gudstjänsten. 
Pastor Svenfors: »Tankens makt». 

Norrtälje, den 29 maj efter gudstjäns
ten. Dövstumlärare Schyberg : »Om järn
vägarnas uppkomst och utveckling». 

Eskilstuna, Förs.-hemmet, den 28 maj 
kl. 2,30. Rektor Zommarin: »Våra tra
fiklagar». 

Linköping, Förs.-hemmet, den 14 maj 
kl. 11. Fröken Abrahamsson: Gustav 
Dahlen, en svensk uppfinnare». 

Norrköping, den 14 maj efter guds
tjänsten. Fröken Abrahamsson: »Hur 
silke kommer till». 

Motala, Blå Bandet, den 14 maj kl. 3. 
Herr Matthes: »Sjövägen till Indien och 
Amerikas upptäckande». 

Visby, Förs.-huset, den 20 maj kl. 7. 
Pastor Svenfors: »Mjölken - vart vik
tigaste näringsmedel». Film. 

Den 21 maj efter gudstjänsten: »Na
than Söderblom». Film. 

2 Böndagen (Reformationsd.). 21 maj. 
Vägen till Gud. Matt. 11: 25-30. 

M. Joh. 15:26-16:4. Du skall vittna 
om Kristus. 

T. Luk. 12: 4-12. Gud beskyddar dig. 
0. 1 Petr. 3: 15-17. Det är bättre att 

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

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

som giver oss seger. 

Pingstdagen. 28 maj. Giv mig din helige 
Andel Joh. 14: 23-31. 

Annand. Pingst. J oh. 3: 16-21. Den sorn 
tror har evigt liv. 

T. Apg. 2: 1-18. Anden utgjutes över 
apostlarna. 

0. Joh. 6:44-51. Fadern drager till 
Sonen. 

T. 1 Joh. 4 :9-15. Gud förbliver i oss. 
F. Joh. 12: 44-50. Jesus talar det som 

Fadern befallt. 
L. Gal. 5: 22--26. Andens frukt är kär

lek. 

Rättvik, den 18 maj efter gudstjäns
ten. Pastor Svenfors: »Något om gam-. 
mal svensk folktro och folksed». 

Borlänge, den 18 maj efter gudstjäns
ten. Pastor Svenfors : »Tankens makt». 

Ljusdal, Församlingssalen, den 6 maj 
kl. 6. Dövstumlärare Grennberg: »De 
första grunderna av ärftlighetsläran». 

Hudiksvall, Centralskolan, den 7 maj 
kl. 1, samma föreläsning. 

Söderhamn, Folkets Hus, den 28 maj 
kl. 2. Herr Matthes: »Något om ljus 
och belysningsmedel». 

Arvika, Förs.-hernmet, den 13 maj kl. 
5. Pastor Areskog: »Den Heliga Skrift». 
Bilder. 

Kil, Järnvägshotellet, den 14 maj efter 
gudstj änsten, samma föreläsning. 

Örebro, Dövstumför., den 6 maj kl. 
7,30. Rektor Zommarin: »Våra t r afik
lagar». 

Borås, Sjömarksstugan, den 7 maj kl. 
4,3-0. Fröken Abrahamsson: »Något om 
kampen mot sjukdomar». 

Halmstad, Dövstumför., Nygatan 1, 
den 21 maj kl. 4. Fröken Abrahamsson: 
»Gustav Dahlen, en svensk uppfinnare». 

Hälsingborg, den 7 maj. Dövstumlära
rinnan Ebba Budde. 

Växjö, den 12 maj. Kantor P. Vejde. 
Emmaboda, den 14 maj. Pastor G. 

Bratt. 
Karlshamn, den 28 maj. Herr Valfr. 

Svensson. 



32 

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

L. 6. Enköping, Kyrkan kl. 2,ao. Natt
vard. 

S. 7. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 
(Obs tiden!) 

S. 7. Upsala, Mikaelskapellet kl. 3,15. 
F. 12. Reijmyre, Kyrkan kl. 3,30. Natt-

vard. 
L. 13. Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
S. 14. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 

0. 17. 
L. 20. 
s. 21. 
L. 27. 

12,30. Nattvard. 
Sala, Kyrkan kl. 2. Nattvard. 
Visby, Förs.-huset kl. 7. 
Visby, Domkyrkan kl. 1. Nattv. 
Stockholm, Manilla kl. 5. Kon
firmation. 

S. 28. Stockholm, Manilla kl. 11. Natt
vard. 

S. 28. Eskilstuna, Klosters Förs.-hem 
kl. 6,30. 

M. 29. Norrtälje, Kyrkan kl, 12,30. 
Nattvard. 

Stockholm. Arbetskretsen samlas Svea
vägen 36, den 11 maj kl. 7. 

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

L u n d s d i s t r i k t. 
0. 3. Ho'i·mantorp, Kyrkan kl. 4. Natt-

vard. 
L. 6. Ystad, Förs.-salen kl. 6,30. 
S. 7. Trelleborg, Kyrkan kl. 2. Natt

s. 14. 
T. 18. 
T. 18. 
s. 21. 
L. 27. 

vard. 
Emmaboda, Förs.-hemmet kl. 1. 
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 12. 
Ronneby, Kyrkan kl. 6. 
Eksjö, Kyrkan kl. 2. Nattvard. 
Lund, Dövstumskolan kl. 12,ao. 
Konfirmation. 

S. 28. Lund, Dövstumskolan kl. 10. 
Nattvard. 

M. 29. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 
kl. 1. 

M. 29. Ängelholm, Förs.-hemmet kl. 5,HO. 
G. Bratt, 

Kronobergsgatan 18, Växjö. Tel. 27 10. 

AVLIDNA. 
Finn Anna Olsson, Sågmyra, Dalarna, 

den 1 mars, 74 år. 
Karl Johan Nilsson, Kvistbro, Närke, 

den 1 april, 65 år. 
Karl Gustav Jansson, Godegård, öster

götl., den 5 april, 74 år. 
Änkefru Maria Åkerlund, f. J ansdotter, 

Tierp, den 19 april, 80 år. 
Johan Petersson, Högby, Öland, 78 år. 
Fru Anna Persson, össjö, Skåne, 33 år. 
Edvin Theobald Ljunggren, Åby, öster-

götl., den 24 april, 84 år. 
Din nåd, Herre, vare över oss, såsom 

vi hoppas på dig. 
(Psalt . 33: 20-22) 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
0. 3. 
0. 3. 
s. 7. 
s. 7. 
s. 14. 
s. 14. 
0. 17. 
T. 18. 
T. 18. 
s. 21. 
s. 21. 

s. 28. 
M. 29. 

s. 7. 

s. 7. 
L'. 13. 

S. 14. 
T. 18. 

T'. 18. 

T. 18. 
S. 28. 

M. 29. 

.TUNI. 

Tegneby, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
Torp, Kyrkan kl. 3,30. 
Mellerud, Förs.-hemmet kl. l0,4!i . 
Bäckefors, Kyrkan kl. 2. Nattv. 
Ämål, Kyrkan kl. 1. Nattvard. 
Vänersborg, Kyrkan kl. 6,1:1. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. ll,11:; . 
Borås, Caroli kyrka kl. 2,o.1:1. 
Svenljunga, Kyrkan kl. 5,t!I. 
Halmstctd, Kyrkan kl. 1. Natt v. 
Falkenb erg, Kyrkan kl. 5. Natt
vard. 
Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 
K ungälv , Kyrkan kl. 1,.tfi. 

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. 

Gä,ule, Dövstumskolan kl. J I. 
Barngudstjänst. 
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. l ::. 
A_rvilca, Förs.-hemmet efter f"t·<· 
läsn. kl. 17. 
Kil, Järnvägshotellet kl. 14. 
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 10. 
(Pastor Svenfors.) 
Borlänge, Förs.-hemmet kl. :l. 
(Pastor Svenfors.) 
Bollnäs, Kyrkan kl. 13. 
Gävle, Hel. T ref. kyrka kl. J .1. 
Konfirmation. 
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 1 -'I. 
Nattvard. 

S. 4. Örebro, Nikolaikyrkan kl. 1 G. 
Konfirmation och Nattvard. 

Ca r l-A k e A r c sko q, 
Stureg. lG, Örebro. Tel 154 78. 

Kungörelse. 

T ysta Skolan, Lidingö, anordnar und r 
nästkommande läsår en kurs i sömnad 
och matlagning jämte hithörande teore
tiska ämnen för vuxna dövstumma kvi11 -
nor. Kursen omfattar 38 veckor m d 
början omkring 20 augusti 1939, och g;er 
en utbildning motsvarande lärlingssko
lornas för husligt arbete med huvudvik
ten lagd på sömnad med utarbetning av 
mönster till kläder samt tillskärning·. 
Undervisningen är avgiftsfri. Därjärnt' 
erhålla eleverna gratis kost och logi i 
skolan. Inträdesfordringar äro att hava 
fyllt 18 år och genomgått dövstumskola. 
Intresserade torde för erhållande av 
vidare upplysningar hänvända sig till 
Tysta Skolans föreståndarinna, frök n 
Lisa Forsman, Lidingö 1. 

V i g d a, se sid. 29. 
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