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BÖN FÖR FOSTERLANDET 
0 Gud bevara vårt fädernesland, 
Vårt dyra, älskade hem! 
Vår fredliga bygd, vår lugna strand, 
0 . Gud, beskydda dem! 
Vår moders hydda, vår faders gård, 
Vår barndoms vagga, vår ungdoms vård, 
Beskärma dem med din hand! 
Bevara vårt foster land! 

Z. Topelius . Finlnnds svenska psnlmbok n .r 625. 

Se uppåt 
Haven edert sinne vänt till 

det, som är därovan, icke till 
det, som är på jorden. Kol. 
3: 2. 

Det finnes många faror för de 
kristna och många frestelser. Det 
är mycket, som vill locka tankar
na bort från Gud. Det är mycket, 
som vill binda våra tankar fast 
vid jorden. Då kunna vi . glömma, 

' att vårt rätta hem är i himmelen, 
1 och vi kunna glömma att leva så, 
·att vi gå till himmelen. 

Därför säger Guds ord till oss 
förmanande och uppmuntrande : 
Haven edert sinne vänt till det 
som är därovan, icke till det som 

, är på jorden. Låt icke jordens 
glädjeämnen eller lustar få makt 

: över dig! Utan se upp till Gud i 
himmelen. Tänk på livet där up
pe. Där skall ingen sorg vara 
mer, ingen klagan. Gud skall av
torka alla tårar från dina ögon. 
Där skall vara evig glädje, evig 

frid. Och tänk var dag på detta : 
Det är blott en liten tid, som jag 
skall vara på jorden; snart skall 
jag gå bort härifrån ; och jag skall 
vara hos Jesus Kristus, min Fräl
sare. Men om du tänker så på 
himmelen, då försöker du också 
att vara färdig, när Gud säger till 
dig: I dag skall du dö. Och du 
tänker var dag : Gud ser mig. Du 
säger till Gud: Giv mig nåd och 
kraft att tjäna dig. Giv mig din 
Helige Ande, giv mig ett nytt 
hjärta. Hjälp mig att jaga bort 
de onda lustarna; hjälp mig att 
lägga bort vrede, häftighet, elak
het, förtal och allt det onda i mig. 
Hjälp mig att bliva barmhärtig, 
god, ödmjuk, saktmodig, lång
modig, snar till att förlåta. Och 
Gud hör din bön och· giver dig det 
som du beder om. 

Käre Herre Gud! Se till oss i 
nåd. Hjälp os.s att var dag gå på 
vägen till himmelen. Amen. 

Conrad Svcndsen. 

Till bilden å första sidan 
. Professor Olle Hjortzberg har givit 
.följande förklaring till sin målning i 
Norrköpings krematorium. 

: Döden har gjort sin skörd i det hit
tills så soliga lilla arbetarhemmet. Bar
net . har gått bort. Nedtill till höge.r 
ser tnari familj en med det lilla barnet 
lekande bland blåklockorna i gräset. 
Föräldrarna sitta på en bänk framför 
stugdörren. Mannen har en spade. Han 
har satt sig att vila från sitt arbete. 

På motsatta sidan är graven, där 

mannen och kvinnan åter sitta, gripna 
av sorg. Nu ligger blåklockorna på 
gravkullen. Mannen sitter i tunga tan
kar och stirrar på graven med blom
morna, som nyss växte kring den lille, 
då han kröp i gräset. Modern däremot 
ser i en syn bländande ljusstrålar. 

Hon ser den tomma graven, hon hör 
ängelns bud.skap till kvinnorna påsk
morgonen. över gravklippan synes 
Kristus på korset. Kristus - t r östa-
ren ... 
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Döven 
Vi var ett litet sällskap, som 

satt omkring kaffebordet och pra
tade om litet av varje. Då före
slog Sylvia, att någon skulle be
rätta en intressant historia, men 
det skulle vara en sann händelse. 
Då det var Sylvia, som kommit 
upp med förslaget, fick hon också 
själv börja. · 

Det dröj de en stund, innan hon 
kom i gång med sitt »teckenprat». 
Hon satt tydligen och tänkte på 
gångna tider, innan hon · började 
berätta: 

För några år sedan bodde jag 
hos mina släktingar i en präst
gård i Norrland. Jag brukade 
ofta följa tant på besök hos fat
tiga och sfuka. Vi hade då med 
oss stora korgar med mat och klä
der. Jag tyckte, att det var så 
intressant att få följa med och se, 
hur de hade det ute i stugorna. 

En gång bad tant mig att gå 
ensam till en gammal gubbe, som 
brukade kallas »Döven». De båda 
prästgårdsbarnen skulle följa med 
som vägvisare. Så begav vi oss 
iväg med mat och annat smått 
nedpackat i en korg. För · att 
komma fortare fram gick vi gam
la landsvägen. Den ledde visser
ligen genom en skog, men det 
brydde vi oss inte om. Hur det 
var kändes det allt litet obehagligt 
i alla fall. Det var så mörkt där 
inne i skogen. Jag kunde inte 
hjälpa att jag började tänka på 
historier om spöken, tjuvar och 
skenande hästar. När vi hade 
gått rätt långt, kom vi till en bac
ke. Däruppe på krönet bodde Dä
ven. 

När vi började gå uppför bac
ken, såg vi en gubbe komma emot 
oss. Han hade ett förskinn på sig, 
som var alldeles svart av sot och 
ålder. Vid sidan hade han en slid
kniv och såg för övrigt ut som en 
av mina värsta fantasigubbar. Då 
gubben kom över på vår sida och 

gick rakt emot oss, hade jag lust 
att vända om och springa min 
väg. Barnen tryckte sig för
skrämda intill mig, och många 
tankar gick genom mitt huvud. 
Vad ville han? Vad tänkte han 
göra? Kanske ville han tigga mat? 
Så började han gestikulera med 
armarna. Han pekade på sig själv 
och på matkorgen, höll upp sitt 
rymliga förskinn och pekade igen. 
Jag förstod då, vad han ville, och 
vågade inte annat än att hälla all 
den goda maten i hans förskinn. 
Han tackade och vände om, och 
glada åt ha sluppit undan så lätt. 
gjorde vi detsamma och vände om 
hemåt. Jag undrade nog på vad 
tant skulle säga, när hon fick hö
ra, att jag givit bort Dövens mat 
till förste bäste jag mötte på · vä
gen. Men när jag berättat allt
sammans, skrattade hon och för
klarade, att maten kommit i rätta 
händer. Den farlige gubben var 
ingen annan än Döven, och han 
var då den fredligaste människa 
i världen. Så fick jag också veta, 
att han var dövstum. Han hade 
blivit det genom en sjukdom, då 
han var sju år. Han förlorade 
både hörseln och talförmågan. Nu 
på gamla dagar levde han av vad 
snälla människor gav honom. 

Ni vet ju, att jag själv kunde 
höra på den tiden, insköt Sylvia. 

Några dagar därefter kom Dö
v en till prästgården. På ryggen 
bar han en stor bunt med spånor, 
som han gav oss som tack för ma
ten han fått. Nu var jag inte rädd 
längre utan försökte tala med ho
nom. Genom att först peka på 
kaffepannan, sedan på en kopp 
och så på honom själv frågade jag 
honom, om han ville ha kaffe. 
Men han skakade ivrigt på huvu
det. Jag måste truga honom en 
lång stund, innan han satte sig 
och tog för sig av vad som var 
framdukat. 
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Sedan hände det ofta, att han 
kom till oss med tändved. Det var 
snällt av honom, för så behövde 
vi aldrig vara oroliga för att det 
skulle bli besvärligt att få eld i 
spisen på morgonen. 

Så gick det några månader, och 
en dag bad tant mig att gå till 
Döven igen. Den gången var jag 
själv döv. Ni minns nog, att jag 
låg sjuk i scharlakansfeber för 
några år sedan. Det var då jag 
förlorade min hörsel. Detta berät
tade jag för honom genom att pe
ka på mig själv och på mitt öra. 
Han förstod ! Han skakade länge 
bedrövat på huvudet. Men sedan 
var det som om vi skulle ha för
. stått varandra bättre. Genom mer 
eller mindre konstiga tecken kun
de vi prata riktigt bra. Han ta
lade om för mig, att han varit 
gift, men att .hans hustru dött för 
några år sedan. Nu bodde han 
ensam i stugan, och med inte så 
litet stolthet berättade han, att 
han byggt ·den själv och att den 
var hans egen. På en öppen spis 
lagade han sin mat. Men troligen 
utgjorde kaffe och bröd hans hu
vudsakliga föda, utom när vänliga 
människor buro lagad mat till ho
nom. På väggarna hängde bilder 
av de kungliga, och när han peka
de på dem, lyste hans fårade an
sikte av välvilja. 

Sista gången jag var hos Dö-

ven, var han inte riktigt frisk. 
ögonen voro röda och svullna. 
Vad det gjorde mig ont om honom! 
Inte anade jag då, att jag sedan 
skulle träffa många dövstumma 
och få lära mig deras för hörande 
så märkvärdiga teckenspråk. 

Ofta ·har jag tänkt på Döven 
och önskat, att jag kunde få resa 
till honom och teckna med honom. 
Men när jag äntligen fick tillfälle 
därtill, fick jag veta, att han var 
död. Han hade slutat sitt sträv
samma jordeliv och flyttat dit, 
där alla kan både höra och tala. 

Det blev tyst en lång stund se
dan Sylvia slutat. Så började nå
gon sakta sjunga och teckna den 
vackra psalmversen : 

I himmelen, i himmelen 
Man inga tårar ser. 
Ej döden, ej förgängelsen 
Där skola härja mer. 
Där skänkes fröjd och härlighet 
Och frid occh oförgänglighet 
Av Herren Sebaot. 

Vi sjöngo alla med. De som 
kunde sj öngo, vi andra tecknade. 
Det blev en riktig högtidsstund 
omkring det avdukade kaffebor
det. En högtidsstund till minne 
av Döven, som bodde i en liten 
stuga på backkrönet. 

Efter Ny Tidning för Sveriges dövstumma. 

Då funnes ej någon fiendskap 
Sommaren 19'14, då förra världs

kriget bröt ut, bodde jag i London. 
Jag fick uppleva i främmande land 
det starka dånet av kyrkornas 
klockor, som förkunnade mobilise
ring, krig, fasa. 

Men trots alla skräckfyllda 
minnen är det tvenne hågkomster 
av mycket fredlig art, som stå för 
mitt minne, när jag tänker till
baka på den tiden. 

Det ena minnet är helt -enkelt 
en tavla. Jag såg alltid på den 

med vördnad. Den föreställde en 
gammal bonde, som bad. Blicken, 
full av tro och hopp, var riktad 
uppåt. Mellan sina knäppta hän
der hade han sin slitna arbets
hatt. Och när jag kommer att 
tänka på augustidagarna i Lon
don 1914, erinrar jag mig åter den 
där tavlan. Inte heller kan jag 
komma ifrån en tanke, som följ er 
minnet av densamma. Tänk, om 
alla Sveriges män, hela Europas 
folk, all världens folk stode för-



HÖSTDIMMAN hindrar icke den som känner sin väg. 

Stadens män och kvinnor gå till sina arbeten, spårvagnar 

och bussar göra sina turer, kanske med något minskad fart, 
men lika säkert som eljest. Ingen tvekar om riktningen. 

FRAMTIDEN är för oss gömd i ovisshet, som vi många 

gånger önskade att vi kunde skingra. Men vi förmå det 

inte. Dock, vad gör det, om vi veta att vi äro på den rätta 

vägen? Jesus sade: »Jag är vägen och sanningen och livet, 

ingen kommer till Fadern utom genom mig.» Den som går 

den vägen är trygg, även om han ej kan se så långt fram

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

Alla helgons dag. 5 november. Hemma 0. 2 T'ess. 2: 1-12. Låt ingen bedra-
hos Gud. Matt. 5: 13-16. ga eder! 

M. Matt. 5: 1-12. Saliga äro de i an- T. 1 Tess. 5: 1-10. Gud har bestämt 
den fattiga. oss att vinna frälsning. 

T. Ef. 6: 13-17. Tagen på eder hela F. 1 Tess. 4: 13-18. Den som tror, 
Guds vapenrustning! skall alltid vara hos Gud. 

0. Rom. 11: 13-24. Se på Guds god- L. J oh. 14: 1-3. Tro på Gud! 
het och stränghet! 1 Sönd. i Advent. 3 december. Herren 

T. Kol. 1: 24-29. Gläd dig över li- kommer till oss. Luk. 4: 16-22. 
dande för Kristi skull! M. Matt. 21: 1-9. Välsignad vare 

F. 1 Joh. 5: 14-15. Jesus hör, vad vi Han, som kommer, i Herrens namn! 
beder om. T. Joh. 18: 33-37. Jesus är konung. 

L. Matt. 18: 23-35. Förlåten . var- o. Rom. 13: 11-14. M'å vi alltid göra 
andra! det som är rätt. 

23 Sönd. e. Tref. 12 november. Vårt T. Upp. 3: 19-22. Se, jag står för 
lfo i samhället. Mark. 12: 41-44. dörren och klappar. 

M. Matt. 22: 15-22. Given kejsaren. F. Kol. 1: 9-14. Tillhör du Kristi 
vad keisaren tillhör, och Gud, vad rike? 
Gud tillhör! L. · Upp. 11: 15-18. Kristus regerar 

. T. Luk. 6: 26-38. Var barmhärtig, över alla land. 
såsom Gud är barmhärtig! 2 Sönd. i Advent. 10 december. Väntan 

0. Rom. 13: 1-7. Gör det som är på Herrens dag. Luk. 17: 20-30. 
gott! M. Luk. 21: 25-28. När Kristus kom-

T. 1 Tim. 2: 1-6. Bed för överheten! 
F. Apg. 4: 16-20. Lyd Gud mer än T. 

människor! o. 
mer. 
Luk. 21: 29-36. Guds rike är nära. 
Luk. 12: 35-40. Var beredd, när 
Herren kommer! L. Fil. 2: 5-11. · Kristus var lydig 

Gud. 
24 Sönd. e. Tref. 19 november. Det 

eviga livet. Joh. 6: 37-40. 
M. Matt. 9: 18-26. Jesus uppväcker 

en död. 
T. Luk. 20: 27-40. De dödas · upp

ståndelse. 
0. Kol. 1: 9-14. · Genom Kristus få vi 

syndernas förlåtelse. 
T. 1 Kor. 15: 50-58. Gud vare lov, 

som giver oss seger! 
F. 2 Kor. 5: 1-4. Vi hava en boning 

hos Gud. 
L. 2 Kor. 5: 5-10. Vi äro frimodiga. 
Domssöndagen. 26 november. På do

mens dag. Matt. 25: 1-13. 
M. Matt. 24: ·35-44. Himmel och jord 

skola förgås. 
T. Matt. 24: 15-28. Låt dig icke vil

seföras! 

sänkta i bön, liksom den gamle 
vid sin åker. Man kunde se på 
honom, att han var rädd för nå
got. Var det kanske krig han var 
rädd för, eller kanske missväxt? 
Men han bad ! Skulle det vara 
krig, om alla män bådo just nu. 
N ei. säkert icke. 

Det andra minnet är den gam
la gumman, som jag bodde hos. 
Hon var änka sedan flera år till
baka, och nu levde hon i sin lilla 

T. Rom. 15: 4-9. Hjälp varandra! 
F. Matt. 24: 37-39. Ingen vet, när 

Herren kommer. 
L. Hebr. 10: 35-39. Kasta icke bort 

eder frimodighet ! 
3 Sönd. i Advent. 17 december. Bere

den väg för Herren! Luk. 3: 1-6. 
M. Matt. 11: 2-10. Herrens mäktiga 

gärningar. 
T. Matt. 11: 11-15. Träng dig in i 

Himmelriket! 
0. 1 Kor. 4: 1-5. Döm icke någon! 
T. Hebr. 4: 11-13. Sträva efter att 

få komma in i Guds rike! 
F. Matt. 26: 40-41. Vaken och bed

.ien! 
L. Matt. 1: 18-21. Kristus skall fräl

sa sitt folk. 
4 Sönd. i Advent. 24 december. Her

ren är nära. Joh. 1: 23-27. 

värld för sig själv. Varje dag 
läste hon sin slitna andaktsbok. 
Ibland gick hon fram till fönstret 
och såg upp mot himlen, dit hen
nes man gått före henne. Ofta 
kunde jag se, huru hennes fukti
ga ögon glittrade - jag tror ej 
blott av saknad utan även av tack
samhet för var dag som gick. 

Men en dag voro hennes ögon 
tårdränkta av oro. Hennes ende 
son, som var gift och bodde i en 



Gudstjänster. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t. 
NOVEMBER. 
S. 5. H ärnösand, Domkyrkan kl. 1. 
S. 12. Offerdal, Kyrkan kl. 1. 

Joel Lod in, 
Dövstumskolan, Härnösand. 

NOVEMBER.. 
0. 1. Nysätra, Församl.-salen kl. 12. 
F. 3. Rober ts/ ors, Förs.-salen kl. 12. 
L. 4. Bygdeå, Församl.-salen kl. 12. 
S. 5. Umeå, Kyrkan kl. 3. 
T. 7. Nordmaling, Vångsjö skola kl. 

3,30. 
0 . 15. Köpmanholmen, hos Otto Ger-

din kl. 6,ao. 
T. 16. Örnsköldsvik, Förs.-salen kl. 6. 
L. 18. Gideå, Ålderdomshemmet kl. 12. 
S. 19. A nundsjö, Kyrkan kl. 1. 
M. 20. Skorped, Kyrkan kl. 12. 
T. 21. S olberg, Kyrkan .kl. 12. 
T. 23. R esele, hos fru Gradin kl. 1. 

DECEMBER. 
T. 5. Kramfors, Kolbacken, hos Åker

str öm kl. 6. 
T. 7. Lugnvik, hos Erik Hägglund 

kl. 1. 
F. 8. Bjärtrå, Kommunalhuset kl. 1. 
S. 10. S ollefte å, Soldathemmet kl. 11. 
T. 12. L ångsele, hos Hultin kl. 6. 

På alla dessa platser hålles även fö
reläsning över ämnet: Röda Korset. 

I v ar S v e n n a s, 
Brännerigatan 9, Härnösand. Tel. 13. 

Föreläsningar. 
S tockholm, Dövstumför. Drottningg. 

26, den 3 dec. kl. 7 ,30. Fröken Fonde
lius: »Bland tjecker och slovaker.» 
Ljusbilder. 

Mjölby , För s.-hemmet, den 19 nov. 
kl. 5. Pastor Svenfors: »Mjölken, vårt 
viktigaste näringsmedeb Film. 

N y köping, den 19 nov. efter guds
tjänsten, samma föreläsning. Årsmöte. 

Upsala, Timmermansg. 1, den 17 nov. 

annan del av London, hade fått 
mobiliseringsorder. Sna~t skulle 
han ko:rnma och taga avsked av 
sin gamla mor. Jag såg dem båda 
i varandras armar, modern med 
det silverglänsande håret, sonen i 
grå krigsuniform. Ho.n snyftade 
åter och åter: »God help you, Ge
orge!» Gud hjälpe dig, . Georg. 
Hur många mödrar är det ej, som 

· i denna dag ropa: Gud hjälpe min 
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kl. 8. Fröken Fondelius: »England på 
nära håll». Bilder. 

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

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

Härnösands distrikt. Pastor Svennas 
håller föreläsning över ämnet »Röda 
Korset» på samma platser som äro 
upptagna på gudstjänstförteckningen. 

Kramfors, Kommunalhuset, den 11 
november kl. 6. Dövstumlärare Klef
bom: »De viktigaste utländska kuliur
växterna». 

Härnösand, Dövstumskolan, den 19 
november kl. 1, samma föreläsning. 

VIGDA. 
Erik Bertil W adell och Lilly Viola Eli

sabet Vallgren, Stockholm, den 30 
sept. 

Erik Vilhelm Edman, Karlstad, och An
na Viola Klingberg, Kumla, den 14 
oktober i Kumla kyrka. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

skapet, give dem lycka och välsignelse 
till deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Marta Teresia Eriksson, Varberg, den 

21 sept., 42 år. 
Einar Valfrid Olsson, Rämen, Värm

land, de11 21 sept., 58 år. 
Änkefru Albertina Wrern, f. Gyllen

hammar, Stockholm, den 1 okt., 78 år. 
August A1lolf Johansson, Upsala, den 

19 okt., 67 . år. 
I him'melen, i himmelen, 
Där H erren Gud själv bor, 
Hur härlig bliver sällheten, 
Hur outsägligt stor! 
Där ansikte mot ansikte 
Jag evigt, evigt Gud får se, 
Se Herren S ebaot. 

Sv. P s . 144: 1. 

Nästa nummer av Kyrkobladet ut
kommer till jul. 

son ! Och huru många hustrur 
bedja i förtvivlan: Gud hjälpe 
min man! 

Tänk, om alla kvinnor samti
digt stode böjda i bön. Vilken un
derbart vacker syn. Stode så alla 
världens män och kvinnor i ge
mensam bön, skulle vapnen för 
alltid ·nedläggas, ty då funnes ej 
någon fiendskap människorna 
emellan. F. 
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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. 4. Enkoping, Kyrkan kl. 2,ao. 
S. 5. Stockholm, Jacobs Kyrka kl. 2. 

L. 11. 
s. 12. 
L. 18. 
s. 19. 
0. 22. 

(Obs. platsen!) 
Norrtälje, Kyrkan kl. 12,lri . 
Broby, Funbo Kyrka kl. 10. 
Valdemarsvik, Kyrkan kl. 1,30. 
Nyköping, S :t Annre Hus kl. 11. 
Stockholm, Matteus Kyrksal kl. 
7 ,oo. (Se nedan.) 

F. 24. Reijmyre, l<.yrkan kl. 3,30. 
L. 25. Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
S. 26. Stockholm, Manilla kl. 11. 
S. 26. Södertälje, Kyrkan kl. 2,15. 
DECEMBER. 
L. 2. Köping, Kyrkan kl. 2,30. 
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

s. 3. 
L. 9. 
s. 10. 
L. 16. 
s. 17. 

(Obs. tiden.) 
Upsala, Vindhem kl. 3,15. 
Finspong, Slottskapellet kl. 3. 
Norrköping, N. Kyrkan kl. 1. 
Mjölby, Kyrkan kl. 5. 
Linköping, Domkyrkan kl. 1. 

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

Stockholm. Församlingsafton anor d
nas i Matteus församlings· kyrksal, Va
nadisvägen 35, onsd. den 22 nov. kl. 
7,30. Tal av kyrkoherde Gunnard. Film: 
»Landet och folket» :___ en modern Nils 
Holgersons-resa med flygplan genom 
Sverige. - Samkväm. 

Arbetskretsen samlas hos fröken 
Brinkman, Manilla, den 9 nov. kl. 7. 

Upsala. Efter gudstjänsten i Vind
hem den 3 dec., inbjudes till sedvanligt 
adventssamkvåm. 

Norrköping och L inköping. I sam
band med gudstjänsterna den 10 och 17 
dec. anordnas adventssamkväm av Nor 
ra församlingen och Domkyrkoförsam
lingen. 

L u n d s d i s t r i k t. 
NOVEMBER. 
L. 4. Västervik, Kyr kan kl. 4,3'.l. 
S. 5. Ä lem, Kyrkan kl. 1. 
S. 5. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 6. 
L. 11. Värnamo, Förs.-hemmet kl. 3. 
S. 19. Lund, Dövstumskolan kl. 9,::io. 
S. 19. Lund, S :t Mikaels Kap. kl. 12,30. 
S. 19. Malmö, V. Skr ävlinge Kyrksal 

kl. 6. 
L. 25. Karlshamn; Förn.-hemmet kl. 5. 
S. 26. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 2. 
DECEMBER. 
S. 3. Jönköping, ö. Förs.-hem. kl. 1. 
S. 3. Nässjö, Kyrkan kl. 6. 
L. 9. Ängelholm, Förs.-hem. kl. 5,30. 

S. 10. Trälleborg, Kyrkan kl. 1. 
L. 16. Älmhult, Kyrkan kl. 5. 
S. 17. Kristianstad, Kyrkan kl. 1. 

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

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
NOVEMBER. 
S. 5. Skara, Förs.-hemmet kl. 11,i;,. 
S. 5. Lidköping, Kyrkan kl. 2,30. 
L. 11. Kungsbacka, Kyrkan kl. 11. 
S. 12. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. 
S. 12. Götehorg, V. Skansg. 1 B, kl. 5. 
S. 19. Tidaholm, Förs.-hem. kl. 11,:lO. 
S. 19. Falköping, Kyrkan kl. 3. 
S. 26. Ulricehamn, Förs.-hem. kl. 11,45. 
S. 26. Borås, Förs.-hemmet kl. 3,45. 
DECEMBER. 
L. 2. Göteborg, Domkyrkan kl. 5,:!0. 
S. 3. Halmstad, Dövstumför. kl. 11,:io. 
S. 3. Varberg, Förs.-salen kl. 3,rn. 
L. 9. Vara, Kyrkan kl. 12,oo. 
S. 10. Uddevalla, Förs.-salen kl. 11,l!i. 
S. 10. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45. 
S. 17. Borås, Förs.-hemmet kl. 10,45. 
S. 17. Falköping, Kyrkan kl. 3. 

Hi l di 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. 
F. 3. Öre bro, se nedan! 
L. 4. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 14. 
S. 5. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
L. 11. Sunne, Kyrkan kl. 15. 
S. 12. Torsby, Kyrkan kl. 13. 
L. 25. Orsa, Förs.-salen kl. 15. 
S. 26. Älvdalen, Kyrkan kl. 13. 
M. 27. Bollnäs, Förs.-salen kl. 15. 
T. 28. Söderhamn, Förs.-hemmet kl. 17. 
DECEMBER. 
S. 3. Örebro, Nikolai förs.-hem kl. 

9,30, Barngudstjänst. 
S. 3. Kopparberg, Kyrkan kl. 13, 

Nattvard. 
L. 9. Gäv le, se nedan! 
S. 10. Gävle, Dövstumskolan kl. 11. 

Barngudstjänst. 
S. 10. Gäv le, Hel. Tref. Kyrka kl. 13. 

Nattvard. 
S. 17. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 17. Kil, Järnvägshotellet kl. 14. 

Gäv le. Församlingsaftan i S :t Ans
gars hus lörd. den 9 dec. kl. 18. Film 
m. m. 

Örebro. . För samlingsafton i Norra 
Förs.-hemmet fred. den 3 nov. kl. 18,:JO. 
Föredrag, film m. m. 

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

Gudstjänster i Härnösand distr·ik t 
och föreläsningar å föreg. sida. 

-Arbetskretsens försäljning hålles Sveav. 36 fred. den 1 dec. 

•~ G4 A/ B Gustaf Lindströms boktr., Stockholm 1939 


