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Gam·mal är kyrkan, Herrens hus, 

Står medan mänskoverk falla. 

Dessa ord, som vi läsa över bil
den på första sidan, äro hämtade 
från Sv. Ps. 163 (gamla ps. 528). 
Först gå tankarna till det, som 
bilden föreställer, kyrkan, Her
rens hus. Varje församling har 
sin kyrka, ofta· mycket gammal. 
Där ha klockorna varje söndag 
kallat till gudstjänst. Där ha män
niskorna under kanske många 
hundra år lyssnat till Guds ord 
och fått undervisning och kraft. 
I kyrkan ha barn blivit döpta, 
kring altaret .ha , de unga konfir
manderna samlats, där ha man 
och kvinna sammanvigts, där har 
Herrens Heliga Nattvard firats, 
och dit ha människor burits under 
sin färd till graven. 

Alla ha vi väl känt den under
bara stillhet och frid, som råder 
i kyrkan! I alfa tider har man 
strängt bevarat kyrkofriden. I 
forna tider, då ofärd rådde bland 
människorna, då varje man stän
digt måste bära vapen för att va
ra beredd på överfall, fick man 
icke taga med sig vapnen in i kyr
kan. De ställdes innanför kyrko
dörren i det så kallade vapenhu
set. I kyrkan kunde varje män
niska få sitta i .lugn, och trygghet. 
Det var ju Herrens -hus. Och Han, 
Fridsfursten, tillåter inga strider 
i sin helgedom. Där skall andakt 
råda. Det behöver vi alla tänka 
på. Inför Herrens altare under 

gudstjänsten talar Gud till våra 
hjärtan. Då måste vi andäktigt 
lyssna. Vi få icke sitta och .tänka 
på annat eller genom tecken eller 
tal störa våra medmänniskor. I 
kyrkan är ro och stillhet . .. Ingen 
annan plats finnes, där vi så lätt 
kunna få den andakt, som vi så 
väl behöva. Hur underbart är det 
icke att från denna tidens oro och 
jäkt få träda in i Herrens tempel 
och där få sitta ned inför Hans 
altare. 

Men när vi betrakta bilden och 
texten däröver, gå tankarna vi
dare. Psalmsångaren SJ unger : 
»Icke i hus av händer bor den, 
som seraferna (änglarna) tjäna. 

. Själv dock en boning underfull 
· reste Han sig ur jordens mull, 

byggde i oss sig en boning. V i 
äro Herrens kyrkohus, byggt utav 
levande stenar.» Vårt hjärta skall 
vara Guds hus, där Herren själv 
bor. Vi må ställa den frågan till 
oss en · och var: Är ditt hjärta 
rent? Får Herren själv där bo? 
Får Han leda dina tankar, ord och 
gärningar? Jesus sade en gång : 
»Saliga äro de renhjärtade, ty de 
skola se Gud!» 

Ack, Herre Jesu, hör min röst, 
gör Dig ett tempel i mitt bröst! 
Uti mitt hjärta bliv och bo, 
så · har jag tröst och evig ro! 
Amen. 

A-g. 

Vad konfirmanderna lärde prästen. 
För många år sedan hade · jag 

en läspojke, som var jude. Det var 
en vanlig Stockholmspojke. Men 
den pojken lärde mig något om 
dopet, som jag sedan ofta tänkt 
på. Jag visste det väl förut, men 
han gjorde det riktigt levande för 
mig. 

Pojkens föräldrar voro skilda. 
Pappan ville, att pojken skulle gå 
och läsa men icke konfirmeras. 
Han var ej heller döpt. Fadern 
menade, att ordentlig kristen
domskunskap skulle pojken ha, 
men det var tillräckligt, något 
mer behövdes inte. 



Men pojken ville bli döpt och 
även konfirmerad. Han hade det 
inte lätt den stackaren, fast han 
låtsades vara oberörd, som ju poj
kar gör. Hans hem var som sagt 
upplöst. Fadern var visserligen 
jude men utan någon förbindelse 
med synagogan. Sonen hade alltså 
växt upp utan religiöst fäste nå
gonstans. Och strax efter · lästi
dens slut skulle han utrikes och 
ha plats. Även fosterlandet skulle 
han ryckas loss ifrån. 

»Nå, varför vill du bli döpt?» 
frågade jag. »Jo, för jag vill höra 
till någonstans», svarade han. 

Svaret slog mig. Tänk att poj
ken så precis förstått, vad dopet 
betyder! 

Han var ensam och utan fäste 
i världen. Varken i hem eller för
samling eller fosterland hade han 
fäste. Han »hörde inte till» nå
gonstans. Och det behövde han 
göra. Och han förstod, att om han 
bleve döpt, så hade han hemorts
rätt i Guds församling och i Sve
riges kyrka. Då »hörde han till» 
där. 

Kom ihåg det, att vi kan inte 
reda oss, om vi inte »hör till» nå
g·onstans ! Alla vi som är döpta, 
vi höra Guds rike till. Det har Je
sus själv sagt. Alla vi höra ock 
till Sveriges kyrka och till vår 
församling, vad den nu heter. Och 
då kunna vi aldrig bli rotlösa eller 
hemlösa. 

En vinter hade jag en konfir
mandavdelning på Eugeniahemmet 
- det stora hemmet för vanföra 
utanför Norrtull i Stockholm. Det 
var en underlig klass. Många av 
dem stammade eller hade på an
nat sätt svårt för att tala. En 
flicka hade svåra ryckningar i 
kroppen och satt i sin rullstol med 
ena armen i vädret utan att kun
na taga ner den. 

Men den flickan var ivrig att 
lära! Hennes ögon kunde stråla 
av glädje och iver. Jag får ofta 

35 

brev från henne. Ja, hon kan inte 
skriva själv, men hon dikterar. 
På Eugeniahemmet lär barnen sig 
att hjälpa varandra. Denna flicka 
kunde inte vända bladen i sin bok 
själv. Men flickan, som satt bred
vid hjälpte henne alltid. Fast hon 
hade inga händer. Men hon kunde 
göra så mycket nytta med sina 
armstumpar. Hon skriver så fina 
brev till mig, och jag har en duk 1 

som hon broderat till en missions
försäljning på Eugeniahemmet, 
och den är så fin, att vilken bro
dös som helst skulle ha heder av 
den. 

Ja, de konfirmanderna minns 
jag med stor glädje. De saknade 
ju så mycket, som andra barn 
äga~ men de ägde vad många fris
ka barn sakna, ivern och villighe
ten att ta emot och lära. 

Ni skulle varit med på konfir
mationen i Solna kyrka. En del 
av barnen hade aldrig förr varit 
i en kyrka. Deras lyte hade lagt 
hinder i vägen. Men när de satt 
där i koret i den gamla vackra 
kyrkan, så var det över dem en 
andakt, som grep oss andra att 
se. Och de svarade klart och re
digt, och ögonen lyste av glädje, 
när de fick läsa något riktigt 
svårt stycke eller en lång psalm. 

Men det bästa av allt är att jag 
ännu får bevis på att de inte lagt 
bort sin bibel och sin psalmbok. 
Då är det hopp om att själen skall 
växa sig frisk och stark. Och det 
kan ske, även när kropp och lem
mar äro svaga eller förkrymta. 
Men om själen förkrymper, då li
der man obotlig skada, om krop
pen är aldrig så friisk. 

Olle N~· s t ed t i Svetiges Uulo(dom . 

AVLIDNA. 

Oskar Emanuel Hagström, Sunne, 
Värmland, den 23 april, 74 år. 

John Erik Eriksson, Stockholm, den 12 
maj, 73 år. 

I skolen bliva bedrövade, men Eder 
bedrövelse skall vändas i glädje. 

(Joh . Hi: 20) 
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Bruna armar. 

Antoinette var inte direkt sjuk, 
men hon verkade inte heller frisk 
och stark. Hon hade späda lem
mar och ett smalt, blekt ansikte. 

Då hon växte upp hade hon ald
rig deltagit i sport eller frilufts
lekar. Sedan hon avslutat sin yr
kesutbildning, hade hon fått plats 
på ett kontor, där hon nu arbe
tade från morgon till kväll. 

Hon hade dålig aptit och hade 
knappast råd att kosta på sig nå
gon särskilt stärkande föda, ty 
hon måste hjälpa sin mormor, vil
ken levde inackorderad i ett hem 
för gamla. Själv hyrde hon ett 
litet rum vid en smal bakgata; dit 
solens strålar aldrig hittade vä
gen. 

En morgon kallade chefen hen
ne in till sig för att hon skulle 
svara på frågan: Vilket datum 
önskar ni få er semester? 

Det var chefens besvärligaste 
uppgift att ordna med semester 
för personalen, då alla ville få le
digt den bästa tiden på somma
ren. Det var svårt att få vikarier, 
och så måste han ju ordna så att 
arbetet inte fick avbrytas. · 

Chef.en betraktade Antoinette. 
Hon såg blek och klen ut i sin 
kortärmade klänning, och ofrivil
ligt for en grimas över hans an
sikte - han kände sig rörd, då 
han såg henne, men för att ingen
ting skulle märkas sade han 
barskt: 

- Jag vill förbereda fröken på 
att det inte finns tre juli och tre 
augusti månader på året! 

Chefen tyckte i alla fall synd 
om henne och ordnade det så, att 
Antoinettes ledighet inte uppsköts 
till hösten. Och så tog hans om
tänksamhet sig det uttrycket, att 
han med befallande ton sade : 

- Ni behöver ombyte av luft, 
fröken, ni måste absolut tillbringa 
edra tre semesterveckor på Ian-

det. När fröken kommer tillbaka, 
vill jag att ni skall ha ett annat 
utseende - med brun och frisk 
färg. 

Med en liten nickning fäste han 
sin blick på de späda, vita armar
na, som väckte hans medlidande, 
varpå han tillade: 

- Fröken har för.stått, inte 
sant? Vi får se, hur det är, när 
fröken kommer tillbaka. 

* 
Chefens ord var för Antoinette 

som en befallning: hon borde ef
ter semestern infinna sig kraftigt 
solbränd, annars kunde hon vänta 
sitt avsked. Kanske trodde chefen 
att hon inte skötte sig ordentligt 
utan sprang på dans och lade sig 
sent på nätterna? 

Men vad skulle hon göra! Hon 
kunde inte kosta på sig att resa 
ut på landet utan att mormor ble
ve lidande därpå. Men inte heller 
kunde hon stanna i staden och 
sedan hitta på en historia om vis
telse på landet. Och för resten 
skulle det inte heller tjäna något 
till, eftersom man ju skulle in
spektera hennes utseende, hennes 
färg, när hon kom tillbaka. 

Samma dag som hennes semes
ter började gick Antoinette på 
morgonen som vanligt för att 
hämta sin mjölk. Nere på gården 
stannade hon för att hälsa på sin 
granne, fru Martin, som arbetade 
vid brunnen med sin tvätt. Hen
nes man var eldare och hade ar
bete med kol och koks, och hennes 
fem barn tyckte om att tumla om
kring på marken, så hon måste 
alltid tillbringa en del av dagen 
vid sina tvättbunkar. 

Antoinette stannade och greps 
av en plötslig beundran, då hon 
lade märke till hennes kraftigt 
brunröda armar. Denna avunds
värda färg hade varken åstad-



kommits av rSOl eller vind, efter
som gårdens fyra sidor bestodo 
av gråa, sju våningar höga hus. 
Nej, färgen kom från arbetet med 
kokande vatten, kallt vatten, tvål 
och lut ... Men det krävdes säkert 
en lång tid - och hon, Antoinette, 
skulle inte ha arbete ens en hel 
dag med att tvåla in och tvätta 
hela sitt lilla förråd av linneklä
der. 

Gumman Martin rätade upp sig 
för att besvara hennes hälsning 
och så började hon sin klagan: 

- Fröken ser, att jag är hemskt 
trött, och inte vet jag om jag kan 
fortsätta till slutet: om några dar 
skall jag få mitt sjätte barn . . . 
Och fröken förstår, varenda mor
gon måste jag ta itu med min 
tvätt på nytt. Och om jag håller 
mig i sängen bara fjorton dar, så 
blir det en villervalla av alltihop. 
Hur skall gubben min och barna 
klara sig, om de inte får tillräck
ligt med kläder att byta? 

Antoinette genomfors av en 
skälvning, och hon skyndade sig 
att föreslå: 

- Jag har just börjat min se
mester, och jag skulle gärna hjäl
pa frun i stället för att sitta in
stängd och ha tråkigt på mitt 
rum. Jag vill inte gå ut i staden 
de närmaste veckorna. Jag tycker 
mycket om att blaska i vatten, och 
frun gör mig verkligen en tjänst, 
om jag får överta det här arbetet. 

Hon hade god tur. Fru Martin 
måste inta sängen precis efter två 
dagar, sedan Antoinette hunnit 
lära sig hur man sköter borsten 
och klappträ't, vilka tvättpulver 
man måste ha, hur man skölj de 
och var man fick hänga kläderna. 

Så skulle hon sköta om den dag
liga tvätten. Om hon inte orkade 
med allt så fort, så kunde hon ju 
i stället hålla på litet längre. Så 
det skulle nog gå bra. 

Hon var nästan tacksam mot 
eldaren för att hans arbetskläder 
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voro så genomsmutsiga, och likaså 
mot barnen för att de blötte ner 
kHiderna i rännstenen innan de 
rullade sig i dammet. Det blev 
också en hel del kläder från den 
nyfödde att tvätta. Hon hade ar
bete hela dagen, ty hon var inte 
bara långsam utan hon måste ock
så vfla sig långa stunder. Då satt 
hon på kanten av tvättbunken och 
doppade ner händer och armar, 
allteftersom de torkade. 

Antoinette hade så ömtålig hud, 
att den nya färgen genast började 
bita sig in. Den skära färgen byt
tes snart i mörkrött, och till slut 
var hon alldeles brun långt uppåt 
armarna. 

Vilken lycka! 

* 
När hon kow tillbaka till kon

toret och iklädd sin kortarmade 
klänning gick för att visa sig för 
chefen, kom han ihåg det råd, han 
gett. 

- Så där ja! utropade han. Så 
ser armar ut, som gjort bekant
skap med luft och vind och sol! 
Och nu strålar frökens ansikte av 
liv och hälsa. Ni har andats här
lig luft, ni har fått njuta av na
turens rikedomar, som skänka 
glädje åt vårt öga och göra vårt 
sinne starkt. 
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Ur en årsberättelse. 
(Dövstumföreningen i J akobstad.) 

När ett nytt år börjar måste 
man försöka få en överblick av 
det gångna arbetsåret för att få 
»slutsumman» rätt. När vi tala 
om »summa» ha vi räknat addi
tion, d. v. s. lagt tillsamman 
många små tal. För att vi nu inom 
föreningen skall få det r i k t i g a 
resultatet borde varje medlem be
svara frågan: »Vad har jag g i
v i t till föreningen?» och »Vad 
har jag fått av samvaron inom 
föreningen?» 

Låt oss vara ärliga och giva 

Det var verkligen så med An
toinettes själ, att det var någon
ting som gjort den ljus och rik. 
Varje dag, då hon avlämnade de 
tvättade kläderna och hämtat sitt 
arbete för nästa dag, då hade hon 
däruppe i det trånga och kvava 
rummet dragit djupa andedrag av 
gfädj e, medan hon betraktade mor 
Martins lyckliga ansikte : 

-- Ah, vad bra jag har det ! 
Aldrig i livet har jag haft så här 
bra förut: bara ligga i sängen och 
ingenting göra! Och mina händer 
bli ju så vita oeh fina, att jag rik
tigt skäms. Hur skall jag våga 
visa dem . . . Och barnen är ju re
nare än när jag själv är uppe. 
Fröken skulle då ha renlighets
medalj ! Sannerligen, det här är 
då mer än vad jag gjort mig för
tjänt av . .. 

Antoinette njöt av den andras 
strålande lycka. Och hon blev 
varm ända in i själen. 

Det faderliga intresse, som che
fen kände för sin lilla kontors
fröken, kom honom att till slut 
fråga : 

- Vad är det som lyckats åstad
komma denna underbara förvand
ling? Är det skogen? Fälten? 
Bergen? 

Hur skönt det kändes att inte 
behöva ljuga : 

- Det är vattnet, direktörn. 
Från fran skan. 

rätta svar så att summan blir 
r ätt! 

1) Gav du ett vänligt ord eller 
en glad blick åt din bedrövade 
kamrat, när ni möttes? 

2) Eller gav du en ond och för
argad blick, ett otåligt och fult 
tecken? 

3) Har du alltid uppfört dig så 
att din förening fått h e d er av 
att du är en medlem där? 

4) Har du alltid varit ett gott 
f ö r e d ö m e för dina förenings
kamrater? 

Svaret på alla dessa frågor, då 
man lägger ihop dem, blir det r ik
tiga resultatet av vad du givit din 
förening. 

Och vad svarar du på frågan: 
»Vad har jag fått genom min för
ening?» 

1) Har du fått goda, uppriktiga 
vänner? 

2) Har du mött glada och upp
muntrande blickar? Har du fått 
goda föredömen? 

3) Har du fått något annat 
än den kaffekopp du drack under 
vår samvaro? 

4) Har du fått något för din 
odödliga själ? Har du fått något 
som givit dig styrka i den 
dagliga kampen för brödet? Har 
du fått hjälp att finna livets må 1 
och mening? Har du någon be
hållning av ljusa, goda minnen? 
Har du fått något ev i g hets
hop p? 

Först då, när vi på inkomst
och utgiftssidorna skrivit ner sva
ren på dessa frågor, först då få 
vi den r ä t t a årsberättelsen över 
vårt föreningsarbete. 

Finlands "Tidskrift för dö,·stumma" . 

Föreläsningar. (Forts. från sid. 40.) 

Bollnäs, Förs.-huset, den 19 juni kl. 
7. Lärarinnan Alma Abrahamsson: 
»Gustav Dahlen, en svensk uppfinnare». 

Bredbyn, Folkskolan, den 21 juni kl. 
2, samma föreläsning. 

J örn (ej öster-Jörn), Folkskolan, den 
22 juni kl. 7, samma föreläsning. 

Älvsbyn, Folkskolan, den 23 juni kl. 
5, samma föreläsning. 

öjebyn, Folkskolan, den 24 juni kl. 1, 
samma föreläsning. 
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Plan för daglig bibelläsning 
U tarbetad av pastor 

Hel. Trefaldighets dag. 4 juni. Lev så
som Guds barn! Joh. 15: 12-17. 

lVI. J oh. 3: 1-15. Om en människa icke 
blir född på nytt, kan hon icke få 
komma in i Guds r ike. 

T . 1 Joh. 3 : 9-12. Den som icke älskar 
sin broder, ä r icke av Gud. 

0. Tit. 3 : 3-7. Genom dopet frälste 
Han oss. 

T . Rom. 12: 9-12. Älsken va r andr a av 
hjär tat! 

F. Rom. 11: 33-36. Gud tillhör ä r an i 
evighet . 

L . Matt. 28: 16-20. Kr istus har all 
makt. 

J ~ · ö 11 d . e. Tr ef. 11 j uni . L ev i kär lek! 
Luk. 12: 13-21. 

M. l uk. 16: 19-31. Var god mot din 
nä ta ! 

T. 1 Joh. 4 : 16-21. Den som älskar 
Gud måste älska sin br oder . 
Matt. 16: 24-27. Vad hjälper det en 
männ iska, om hon vinner hela vär l
d n, men förlorar sin själ! 

T. Matt. 25 : 34-40. H j älp andr a i de
·a n öd! 

I•. a l. 6 : 9-10. Låt oss gör a det goda 
mot alla! 

L. l t r . 4 : 7-9. T .J änen var andra! 
2 'önd . . T ref. 18 juni. Du är inbju

den till Guds rike. Luk. 14 : 25-35. 
M. Luk. 14 : 16-24. Guds kallelse går 

till a lla människor . 
T . Luk. 9: 51-62. Kr istus har kommit 

för att frälsa dig. 
l Tim. 6 : 12-16. Kämpa t r ons goda 
kamp! 

T. l Petr. 2: 11-12. Kämpa mot det, 
m för krig mot din själ ! 

F . 2 Tim. 4 : 1 7-18. Kristus ä r oss 
J1är a och giver oss kraft. 

Mid ommar dagen. 24 juni. Johannes 
öparens död. Mark. 6: 14-29. 

3 Sönd . e. T'r ef. 25 juni. Gud längtar 
eft r dig . Luk. 15 : 11-24. 

M. Luk. 1G : 1-10. Det är glädje i Him
m l n över var je syndar e, som om·· 
vänd r sig . 

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

0. Luk. 15 : 25-32. Gläd dig över, att 
din br d r, han som var förlor ad, 
är åt rfunn en ! 

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

F . 1 Petr. f. : 6-11. ö dmjuka dig foför 
Gud! 

L . Ef. 2: 4-7. ud ä r r ik på barm-
härtighet. 

4 Sönd. e. Tref . 2 juli. K ärlek är liv ets 
fu llkom lighet. Matt. 5: 38-42. 

E. Stueland, Berge n. 

M. Luk. 6: 36-42. Va r barmhärtig ! 
T . Matt. 7: 1-6. Döm icke ! 
0. Rom. 14 : 7-8. Antingen vi leva 

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

för Guds domstol. 
F. Gal. 6: 1-2. Bär en varandras bö1·

dor ! 
L. Fil. 2: 5-11. Haven Jesu Kristi 

sinne! 
5 Sönd. e. Tref. 9 juli. I Jesu efterföljd. 

J oh. 1: 35-42. 
M. Luk. 5: 1-3. Varen icke förskr äck

ta ! 
T. Matt. 16: 13-19. Du ä r den levande 

Gudens Son! 
0 . Apg. 26 : 1-18. Pauli omvändelse. 

. T. Apg. 13 : 46-49. Gud kallar hed·
n ingar till sina barn. 

F. 1 Tess. 4: 7-9. Du är kallad till 
heliggörelse. 

L. 1 Petr. 3: 8-14. Låt Kristus bliva 
Herre i ditt hjärta! 

6 Sönd. e. Tref. 16 juli. Var lydig mot 
Guds bud! Matt. 5: 17-19. 

M. Matt. 5 : 20-26. Tag bor t det, som 
skilj er dig från din broder! 

T. Matt. 23: 27-37. Du måste leva ett 
r ent liv. 

0 . Joh. 15 : 9-11. Kristus var lydig . 
T. Matt. 2 : 1-12. De vise männen voro 

lydiga. 
F . Apg. 4: 19-22. Man måste lyda 

Gud mer än människor . 
L . 1 Petr . 1 : 1-2. Vi ä r o utvalda till 

lydnad. 
Kr isti förklarings dag. 23 juli. J esn 

för klaring. Matt. 17: 1-8. 
M. Matt. 16 : 5-fi~. Akta dig för falska 

läror! 
T. Matt. 6: 25-34. Kom ihåg, att Gud 

kan hjälpa dig ! 
0 . Apg. 12 : 1-H. Gud hör vår bön. 
T. Luk. 14 : f2-I5 . Var god emot dem , 

som behöva din kärlek! 
F. Matt. 11: 25-28. Kom till Jesus! 
L. Matt. 11 : 29-30. Låt Jesus under

visa dig! 
8 Sönd. e. Tref. 30 juli. Låt dig icke 

vilse föras ! Matt. 7 : 12-14. 
M. Matt. 7: 15-21. Den som gör Guds 

v ilja, kommer in i Guds rike. 
T. Mar k. 7: 5-16. Giv ditt hjärta till 

Gud ! 
0. Hebr. 13: 7-9. Genom Guds nåd få 

vi kraft. 
T. Joh. 14: 5-10. Jesus ä r vägen till 

evigt liv. 
F . Matt. 18: 1-7. Akta dig för för fö

relser ! 
L . Joh. 8: 12-14. Den som följer Jesus 

vandrar icke i mörkret. 
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Gudstjänster. 

S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 
Juni. 
S. 4. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
T. 8. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 

11,15. Nattvard. 
L. 10. Asby, Kyrkan kl. 3,30 
S. 11. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
M. 12. Åtvidaberg, Kyrkan kl. 10. 
L. 17. Kungsör, Kyrkan kl. 1,30. Natt

vard. 
L. 17. Köping, Kyrkan kl. 4,30. 
S. 18. Västerås, Domkyrkan kl. 12,30. 

Linköping. Landshövding och Fru Ti
selius inbjuda till samkväm i slottsträd
gården efter gudstjänsten den 11 juni. 

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

Juni 
L. 3. 

s. 4. 

L. 10. 
s. 11. 

L. 17. 
s. 18. 
s. 25. 
M.26. 
Juli 
L. 1. 
s. 2. 
L. 8. 
s. 9. 
s. 16. 
0. 19. 

L u n d s d i s t r i k t. 

Karlskrona, Tref .-kyrkan kl. 
6,30. Nattvard. 
Jönköping, ö. Förs.-hemmet kl. 
12,30. 
Vimmerby, Kyrkan kl. 5. 
Västervik, Kyrkan kl. 1. Natt
vard. 
Eslöv, Förs.-hemmet kl. 6. 
Lund, S :t M'ikaels Kapell kl. 12. 
Borgholm, Kyrkan kl. 12,30. 
Kalmar, Förs.-hemmet kl. 6. 

Hälsingborg, Förs.-hemmet kl. 7. 
Landskrona, Kyrkan kl. 1. 
Ljungby, Kyrkan kl. 6. 
Femsjö, Kyrkan kl. 12. 
Markaryd, Kyrkan kl. 1. 
Hovmantorp, Dövstumhemmet 
kl. 4. 

S. 23. Nässjö, Kyrkan kl. 1. 
S. 23. Tranås, Kyrkan kl. 6. 
S. 30. Kristianstad, Kyrkan kl. 1. 

G. Bratt, 
Kronobergsg. 18, Växjö. Tel. 2710. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
Juni. 
s. 4. 
s. 4. 
s. 11. 
s. 11. 

L. 17. 
s. 18. 

s. 18. 

F. 23. 

F. 23. 
L. 24. 
L. 24. 
s. 25. 
0. 28. 

Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45. 
Alingsås, Kyrkan kl. 6,15. 
Skene, Kyrkan kl. 1. 
Borås, Sommarstugan 
marken, kl. 4,15. 

Sjö-

•Falköping, Kyrkan kl. 5. 
Skara, Domkyrkan kl. 9,30. 
Nattvard. 
Lidköping, Kyrkan kL 1. Natt
vard. 
Laholm, Kyrkan kl. 11,30. Natt
vard. 
K näred, Kyrkan kl. 4,30. 
Halmstad, Dövstumfören. kl. 11. 
Varberg, Kyrkan kl. 3,15. 
Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 
Stenkyrka, Kyrkan kl. 1. Natt
vard. 
H i l d i n g B e r g f e l t, 

Kungälv. Rt. 14. 

Juni 
s. 4. 

s. 11. 
s. 18. 
L. 24. 

s. 25. 
M.26. 
T. 27. 

0. 28. 
T. 29. 

Juli 
s. 2. 

s. 9. 

T. 11. 
0. 12. 
T. 13. 
F. 14. 
L. 15. 

Ö r e b r o d i s t r i k t. 

Örebro, Nikolaikyrkan kl. JG. 
Konfirmation och Nattvard. 
Askersund, Kyrkan kl. 13. 
Högfors, Missionshuset kl. 1 . 
Adolfsberg, Ladugårdsskog 11s 
kyrksal kl. 12. 
Filipstad, Kyrkan kl. 13. 
Norra Råda, Kyrkan kl. 18. 
Södra Finnskoga, Kyrkan kl. 
18. Nattvard. 
Vitsand, Kyrkan kl. 18. 
Torsby, Församlingshemmet kl. 
18. 

Örebro, Eiravallen, Idrottsgud -
tjänst i samband med S. M.
spelen. 
Arvika, Dövstumföreningens 
sommarstuga kl. 11. 
Älvdalen, Kyrkan kl. 18. 
Orsa, Kyrkan kl. 18. 
Hofors, Prästgården kl. 18. 
Hedemora, Förs.-hemmet kl. 1 
Ludvika, Kyrkan kl. 18. 

Ca r l-Ä k e Ar e skog, 
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78. 

Arvika. Dövstumföreningens somma1·
stuga, Björkudden, Västra Sund, invi 
ges lörd. den 8 juli kl. 14. Supe å K. F. 
U. M. kl. 20. Anmälan om deltagand 
göres senast den 1 juli till Agnar Dalin, 
Berggatan 25, Arvika. 

Östersund. Samkväm för dövstumma 
inom Jämtlands län anordnas av Röda 
Korset sönd. den 11 juni. Föreläsning 
av rektor Zommarin. 

Föreläsningar. 
U psala, Timmermansg. 1, den 16 .i un i 

kl. 8. Lärarinnan Alma Abrahamsson: 
»Gustav Dahlen, en svensk uppfinnare». 

Tierp den 8 juni efter gudstjänsten. 
Pastor Svenfors: »Tankens makt». 

Köping den 16 juni efter gudstjän
sten, samma föreläsning. 

Borlänge, Förs.-hemmet, den 18 juni 
kl. 3. Fröken Abrahamsson: »Något om 
kampen mot sjukdomar». 

Gävle, Stadshuset, den 17 juni kl. 7, 
samma föreläsning. 

Växjö, den 30 maj kl. 7. G. Stenvall. 
Karlskrona, den 3 juni, efter guds

tjänsten. B. Söderberg. 
Kiruna, Folkskolan, den 7 juni kl. 7. 

Dövstumlärare Granholm: »Luftfartens 
utveckling». 

(Forts. å sid. 38.) 

Nästa nummer av Kyrkobladet ut
kommer den 1 augusti. 
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