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DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

Finsk Londe läser Bibeln. Ur Suomen Kirkko Kuvissu. 

Guds ord och löfte skall bestå! 



Den fasta grunden. 

När mau skall bygga ett hus, 
måste man först lägga en fast och 
säker grund. Ty utan fast grund 
är det oklokt att bygga. Det är 
många hus, som förstörts, därför 
att grunden icke var tillräckligt 
stark. Väggarna ha rämnat eller 
störtat samman. Och så är det 
med allt här i världen, som icke 
har fast grund. Det kan icke bestå. 
Har du icke just i dessa dagar 
bättre förstått detta? Aldrig för
ut har väl lögnen så regerat värl
den, som nu. Man behöver nu mer 
än någonsin fråga sig: vad är san
ning? Allt synes ramla. Våra 
planer och förhoppningar grusas. 
Man kan icke uppgöra en plan med 
den säkra vissheten, att planen 
verkligen kommer att genomföras. 
Alltid får man beräkna, att situa
tionen kan förändras. Man måste 
alltid tänka: så skall jag göra, om 
inte något hindrar. Om vi kunna 
få mer kol, få vi varmare därhem
ma. Om vi få ha fred, · skall det 
nog gå. Om kriget slutar, blir det 
väl bättre. Om ... om.,.! Ja, 
vi vet icke, huru det blir. Kanske 
blir det svåra tider för oss. Allt 
synes så ovisst. 

Men det finnes ändå något, som 
är fast, som är sanning, som man 
kan med visshet säga: detta är 
sanning, detta är en fast grund. 
Och det är Guds ord. Det har 
genom årtusenden bestått och vi-

sat sin allt besegrande makt. Bil
den på första sidan i denna tid
ning vill .säga oss det. Där sitter 
den enkle, finske bonden i andakt 
och stillhet lutad över sin bibel, 
Guds ord. Han har säkerligen upp
levat mycken nöd och sett mycket 
elände. Han vet, vad krig och för
följelse är. Men Gudsordet kom
mer med friden. Det har evig
hetsvärde. Det kan icke förgås. 
Guds ord och löfte skall bestå! 
Guds ord giver kraft, frimodighet 
och glädje. 

Det finns millioner människor, 
som i dessa dagar skulle önska att 
äga en bibel och våga läsa i den. 
Men du, käre vän, som har Bibeln, 
och som kar läsa i den, när du · 
vill, hur använder du den gåvan? 
Älskar du den boken? Är Bibeln 
det käraste och värdefullaste, du 
äger? · Det kan komma en tid, då 
vi icke få tillfälle att läsa vår bi
bel eller kunna få samlas till guds
tjänst. Stöta vi bort den stora 
gåvan, som Gud vill giva, få vi 
själva bära ansvaret. Tänk på det! 
I Gudsordet finner du den fasta 
grund, på vilken du med trygghet 
kan bygga upp ditt liv. 

Herre, giv att Ditt Ord oss lyser 
så, 

att vi i mörker icke gå, 
men genom denna jämmerdal 
må vandra till Din Himmelssal ! 

A-g. 

Vanans makt. 

Vanans makt är stor. Det vet 
vi nog alla. Men ha vi riktigt 
tänkt på vad detta betyder? 

Vi kan tänka på den sista tidens 
händelser. Kommer du ihåg hur 
det var, dåd~ första nyheterna om 
kriget kom? De första rapporter
na om ödeläggelser på sjö och land 
fyllde vårt sinne med ängslan och 

avsky. - Men nu, efter några ·må
nader, är det som om vi inte längre 
märker så mycket av denna oro. 
Kriget är inte mindre hemskt än 
då det började. Men vi har bli
vit vana vid det, och det hela gör 
inte längre så starkt intryck på 
oss. 

Det är på samma sätt med va-



norna i vårt liv. Första gången 
vi gjorde något orätt, gjorde det 
ett starkt intryck på oss. Men 
när vi har gjort det samma om 
och om . igen många gånger, tän
ker vi inte så mycket på att det 
är orätt. Alla ha vi nog dåliga 
vanor, som vi inte själva vet om. 
Men det tråkiga är, att andra män
niskor ser våra fel, medan vi själ
va tror, att allt är bra. Vi skulle 
kanske bli förskräckta, om en vän 
började berätta om de dåliga va
nor han ser hos oss. · Det är vik
tigt, att vi själva ge akt på våra 
vanor. Vanorna äro nämligen inte 
bara något yttre, som vi ej behöva 
oroa oss för. De bli så småningom 
en del av vårt inre, vår person
lighet. De dåliga vanorna dra oss 
ned. Börjar du t. ex. tala illa om 
andra, blir det till sist en vana, 
som du inte själv märker. På det 
sättet kan du göra andra ont, men 
du gör mest ont mot dig själv. Du 
har blivit van vid det onda, så 
att du inte längre tänker på, att 
det är orätt. Då härskar det onda 
över dig. Du kanske inte själv 
märker det; men många andra 
märker det. Det enda säkra rå
det ar, att vi låta Kristus visa oss 
vår ondska. Vi måste låta honom 
ge oss kraft att kämpa mot den. 
Vi blir nog förfärade, då han visar 
oss de onda vanorna i vårt liv. 
Men vi får också erfara hans hjälp 
i kampen mot dem. 

Nu skall vi dock inte glömma, 
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att det finns något som heter goda 
vanor. Börjar du med att möta 
människorna med vänlighet och 
öppenhet, blir detta till sist en god 
vana hos dig. Kanske du själv 
inte vet om, att du är sådan; men 
andra märker det och gläder sig 
åt att vara tillsammans med dig. 
- Har du börjat att dagligen läsa 
Guds ord och bedja, så blir det en 
vana. Om du en dag ej fått tid 
till att läsa och bedja, så känner 
du dig missnöjd med dig själv. 
- Brukar du tillsammans med de 
andra deltaga i gudstjänsten, så 
känner du saknad om du ej kan 
få vara med. Just genom sådana 
goda vanor kan Gud· tala med oss 
och förbättra oss. De goda va
norna äro icke heller bara något 
yttre. De är en Guds gåva, som 
vi skall tacka Gud för och begag
na efter hans vilja. 

Det kunde nämnas många andra 
vanor - både onda och goda. Och 
de göra människan antingen ond 
eller god. De goda vanorna byg
ger upp. De dåliga vanorna riva 
ned. 

Vi må fråga oss själva: Vilka 
vanor har jag? Det behövs mod 
att betrakta sig själv så. Men om 
vi är ärliga, så hjälper Gud oss 
att bli sådana, som vi böra vara. 
Vi få hans hjälp att besegra de 
dåliga vanorna och skaffa oss goda 
vanor, så att vi bli starka och goda 
människor. 

E fter "De cl0ves hlad ". 

Gud överger icke. 

Det var år 1714. Kriget rasade 
i Finland. Fienden härjade i hela 
österbotten. Alla män hade gått 
ut för att bjuda fienden ett sista 
motstånd. Men allt var förgäves. 
I Storkyrko led den samlade bon
dehären ett förkrossande neder
lag. Därmed var hela landet ut
lämnat åt fiendens godtycke. 

Kosackerna strövade omkring, rö
vande, brännande och mördande. 

I en dal,sänka på sluttningen av 
en ås låg bonden Johans gård om
given av täta granar. Det var 
väl dessa, som dolt gården, ty inga 
kosacker hade funnit vägen dit. 
Det hade ofta varit svårt för Jo
han och hans familj. Ofta hade 

/ 
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frosten förstört skörden. Då blev 
det nöd. Man måste äta barkbröd. 
Men ingen förlorade modet. Mo
digt arbetade man vidare och vän
tade växten av Herren. 

På avstånd hördes krigsbullret. 
Men man trodde .sig vara säker 
för alla faror så här långt in i 
skogen. - En höstafton 1714 var 
familj en som vanligt församlad i 
stugan. I skenet från den flam
mande brasan läste Johan ur den 
Heliga Skrift, varefter han ned
kallade Guds välsignelse över hem
met och det hårt prövade fäder
neslandet. Då instörtade plötsligt 
en hop fientliga ryttare i stugan. 
Familj en flydde åt alla håll. Men 
Johan själv föll i fiendens händer 
och blev fruktansvärt misshand
lad. Han lyckades dock undkom
ma och gömma sig i ' skogen, men 
där dog han i ensamheten. 

Av den övriga familj en känner 
man bara en tolvårig gosses öden. 
Han hette Johan liksom fadern. 
Då fienden trängde in i hemmet, 
kröp han bakom muren i stugan. 
Där satt han darrande av rädsla, 
medan · knektarna plundrade. Där 
fanns · inte mycket att röva, öch 
de voro snart färdiga att dra, vi
dare. Men först tände de eld på 
stugan. Nu måste Johan lämna 
sitt gömställe och sprang mot sko
gen. ·Soldaterna fick genast syn 
på honom. En av dem höjde sin 
pik för att genomborra gossen. 
Men piken ·blev aldrig slungad. 
Johan var ofärdig och haltade 
mycket svårt. Kanske kände man 
medlidande med den bräcklige poj
ken. 

Inne i skogen kände Johan varje 
stig~ ·Men han var ensam, ·utan 
mat, i mörker och kyla. Flera da
gar irrade han omkring. Inte vå
gade han sig fram till byar och 
gårdar, ty där huserade fientliga 
soldathopar. På långa omvägar 
strävade han mot kusten. Många 
mil ·fick han vandra, innan han 
äntligen nådde havet. Men då var 

han så ·utsvulten och dödstrött, 
att han knappt orkade . släpa sig 
fram. 

Men hur skulle, han komma över 
havet? Stranden var öde. Ingen 
människa såg han till. Pojken föll 
på knä. I sin förtvivlan kunde 
han icke stamma fram den enk
laste lilla bön med egna ord. Han 
började läsa Fader Vår, som far 
hade lärt honom. Märkvärdigt, 
vad han kände .sig styrkt. Han 
tyckte sig icke mer · vara övergi
ven. Guds fadersöga vakade tro
get över honom. 

Plötsligt tyckte han sig höra 
röster. Pojken skyndade så fort 
han kunde åt det håll, varifrån lju
det kom. Några män och kvinnor 
sysslade omkring en öppen fiskar
båt. Vilken · fröjd för den lille 
flyktingen att åter· träffa vänliga 
människor. Han fick gärna följa 
med på färden. Man skulle för
söka komma över till Sverige. Men 
det blev en svår färd. Hela tiden 
rasade en iskall höststorm. De 
flesta voro illa klädda, då de ' plöts~ 
ligt tvingats lämna sina hem. 
Mat fanns det nästån inte alls. 
Efter att mera än en gång · ha va
rit nära att förtvivla landade man 
slutligen vid Umeå - mera döda 
än levande. · 

Men det stod illa till i Sverige 
också. Missväxt under flera år, 
fientliga härjningar och plund
ringar hade drabbat även de 
västerbottniska kustbygderna. Det 
var nätt och jämt att Johan kunde 
uppehålla livet under sin vandring 
söderut. _ Gossen hade lärt sig en 
sång, författad av en flykting, i 
vilken Finlands nöd beskrevs pä 
ett gripande sätt. Denna sång 
sjöng han i gårdarna. Mångas 
ögon tårades, då de genom sångens 
ord fingo höra om hemsökelserna 
på andra sidan havet. Det berät
tas, att husmödrarnas mjölförråd 
voro så små, att de med sked 
måste mäta ut en ringa allmosa 
åt den haltande gossen. 



Då Johan slutligen kom till Här
nösand, var han så sjuk av svält 
och umbäranden, att han helst ve
lat lägga sig ned och dö. Men 
då nöden var störst, var hjälpen 
närmast. Några personer hade 
lagt märke till den ordentlige och 
stillsamme pojken och hjälpte ho
nom att få plats hos biskopen i 
Härnösand. Nu voro nödens da
gar slut. Hos biskopen arbetade 
Johan hela sju års tid. Han växte 
upp till en rask yngling, som dock 
alltid besvärades av sin ofärdig
het. 

Nu kunde man kanske tro, att 
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Johan stannade i Sverige under 
hela sitt liv. Men han -kunde ald
rig glömma sitt fäderneslånd och 
sitt gamla hem. Han längtade till 
den gamla gården på sluttningen. · 
Han ville än en gång se ut över 
dalen, där hans döde fader brukat 

· jorden och kämpat mot frosten. 
Huru längtade han ·icke efter den 
gamla kyrkan, där han suttit så 
många gånger vid fars sida! 

Äntligen slutade det förskräck
liga kriget. Då for Johan över 
till Finland. · Längs förfallna vä
gar haltade ynglingen framåt mot 
hemtrakten. Det var nästan omöj-
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ligt att känna igen den plats, där 
barndomens ljusa dagar upplevts. 
De åkrar fadern brukat voro skog
bevuxna. Snåren dolde nästan full
ständigt den plats, där barndoms
hemmet stått. 

Med okuvlig energi började Jo
han röja upp. Han tog reda på 
var fadern dött och satte upp en 
enkel vård,. på vilken inristades 
namn och årtalet 1714. 

Den tidens kyrkoböcker utvisa, 
att Johan var den ende av hela 
familj en, som överlevde krigets 
hemsökelser. I fast förtröstan på 
Guds hjälp återuppbyggde han 
hemmet. -- Bland det första, som 
de hemvändande flyktingarna 
gjorde, var att åter samlas till 
gudstjänst i den gamla hemkyrkan. 
Där satt man åter i det kära temp
let efter sju långa år. Ingen 
fanns; .som icke sörj de en död eller 
saknade en försvunnen. Försam-

lingens kyrkoherde, som delat 
landsflyktens mödor med sina för
samlingsbor, tolkade gripande 
stundens betydelse och den anled
ning till tacksägels.e de hade, då 
prövningens tid nu var slut. Texten 
var tagen från Esras tredje . ka
pitel. Hela församlingen brast i 
högljudd gråt, samtidigt som man 
av fullaste hjärta tackade Gud. 
som icke övergivit sitt hårt prö
vade folk. 

Så byggdes nya gårdar på öde 
tomter, fälten plöjdes upp och gå
vo nya skördar. Med Guds hjälp 
kunde t. o. m. såren efter denna 
ofärdstid läkas. -

Sådana tider upplevde våra fä
der fordom. Deras styrka i olyc
korna var deras barnsliga förtrös
tan på Guds nåd och trofasthet. 
- Må vi bära faror och prövning
ar på samma sätt som de. · 

Sigfrid Palmgren t. 

Sigf1·id Palmgren då han var dörntumpräst i Göteborg. 

Lektor Olof Sigfrid Palmgren i 
Upsala avled den 7 jan., 58 år gam
mal. 

Han avlade prästexamen 1907 
och blev teologie licentiat 1918. 
Efter tjänstgöring i flera försam
lingar i Västergötland var han 
1910-1918 dövstumpräst i 4. di
striktet. År 1918 blev han lektor 
i kristendomskunskap vid folk
skoleseminariet i Luleå och var då 
också dövstum präst i N orrbott
ens län 1919-1929, då han flyt
tade till Växjö och .sedan år 1937 
till folkskoleseminariet i Upsala. 

Från Palmgrens verksamhet i 
Göteborg ger tidning för dövstum
ma följ ande vackra eftermäle: 
»Hans verksamhet här gjor de ho
nom mycket omtyckt och avhållen 
bland de dövstumma. Städse be
redd att hjälpa, folklig och kam
ratlig i sitt sätt förvärvade han 
fort och lätt de dövstummas för
troende och tillit. » - Dövstum
föreningen i Göteborg hade även 
sänt en krans till hans bår. 
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Ett tryggt lugn 
Klockan är 8.45 i en liten för

läggning i norr. Stunden för af
tonandakten är inne. Männen stå 
i böneställning och den ungdom
lige jourhavanden stämmer upp 
psalmen: »Bred Dina vida vingar, 
o Herre, över mig ... » 

Leden stå strama. Ansiktena 
äro som huggna i marmor. De 
äro icke uttryckslösa, det vote 
orätt ord. Men de äro hårda. 
Blicken ser .skarpt och rakt. N åg
ra luftvarningar och alarm på 
eftermiddagen ha gjutit stål i sin
nena. Ett bistert allvar bor i 
hjärtat, men också en ödmjuk tro 

på Gud, på rätt och mänsklighet 
och humanitet. 

Psalmens ord skänka ett tryggt 
lugn. Man kan iakttaga dess ver
kan. Man .ser Guds egna vingar 
svepa in den lilla människan som 
i ett värmande moderssköte. 
Psalmen verkar avspänning, vila, 
förvissning. Jourhavanden läser 
Herrens välsignelse: »Herre, väl
signa oss och bevara oss ... » Så 
upplösas leden. Och så småning
om sänker sig tystnaden och mörk
ret över stugan. Männen sova i 
den Högstes be,skärm. 

(Ur SLockltohns-Ticlningcn.) 

Plan för daglig b.ibelläsning. 
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen. 

Fastlagssöndag. 4 februari. Du är 
döpt i Jesu namn. Joh. 1: 29-34. 

M. Matt. 3: 13-17. Jesus blev döpt. 
T. Luk. 18: 31-43. Din tro har frälst 

dig. 
0. Apg. 2: 36-39. Omvänden eder och 

låten döpa eder! 
T. Mark. 16: 15-16. Den som tror, och 

bliver döpt, han skall bliva frälst. 
F. Gal. 3: 24-27 Alla äro ni Guds 

barn genom tron på Jesus Kristus. 
L. Rom. 6: 1-4. Vi måste omvända oss. 
1 sönd. i Fastan 11 februari. Jesus 

har kämpat för att frälsa dig. 
Luk. 10: 17-20. 

M. Matt. 4: 1-11. Jesus blev frestad. 
T. Matt. 16:21-23. Jesus måste lida 

mycket. 
·o. Hebr. 2: 18. Kristus hjälper den, 

som blir frestad. 
T. Jak. 1: 12-15. Saliga äro de, som 

hålla ut i frestelsen. 
F. 1 Kor. 10: 13. Gud skall icke låta 

dig frestas över förmågan. 
L. Upp. 3: 10. Kristus vill frälsa dig 

ur prövningens stund. 
2 sönd. I Fastan. 18 febr. Jesus giver 

Föreläsningar 
Stockholm, Drottningg. 26, den 18 

febr. kl. 7,30 Pastor Svenfors: »Tan
kens makt.» 

Nyköping, V. Förs-salen, den 18 febr. 
kl. 11. Fröken Fondelius: »England på 
nära. håll». Ljusbilder. (Gudstjänst kl. 
12,3-0.) 

Eskilstuna, Dövstumföreningen, den 
11 febr. kl. 3. Herr Matthes: »Våra 
viktigaste kulturväxter». 

dig syndernas förlåtelse. Mark. 
9: 17-29. 

M. Luk. 7: 36-50. Dina synder äro dig 
förlåtna. 

T. Matt. 15: 21-28. Herre, hjälp mig! 
0. 1 Tess. 4: 1-7. Gud har kallat oss 

att leva ett helgat liv. 
T. I Joh. 2: 12-17. Edra synder äro 

förlåtna, för Jesu Kristi skull. 
F. Kol. 3: 12-13. Förlåten varandra! 
L. I Joh. 1: 9-10. Om vi bekänna våra 

synder, är Gud trofast . och rättfär
dig. 

3 sönd. i Fastan. 25 febr. Kristus har 
makten. J oh. 8 : 31-44. 

M. Luk. 4: 31-37. Jesus talar med makt 
och myndighet. 

T. Luk. 11: 14-28. Jesus utdriver onda 
andar. 

0. J oh. 16: 33. Kristus har övervunnit 
världen. 

T'. J oh. 3: 35-36. Gud har givit Kris
tus all makt. 

F. Joh. 5: 26-27. Kristus har makt att 
döma. 

L. J oh. 10 : 1 7-18. Kristus har makt 
över liv och död. 

Motala, Förs.-hemmet, den 25 febr. kl. 
2, samma föreläsning: 

Visby, Förs.-huset, den 11 febr. kl. 1. 
Dövstumlärare Schyberg: »Något om 
luftskydd och luftvärn». 

Älvsby, den 17 febr. efter gudstjän
sten. Pastor Svennas: Röda Korset. 

öjebyn, den 18 febr. efter gudstjän
sten, samma föreläsning. 

Boden, den 25 febr. efter gudstjän
sten, samma föreläsning. 
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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. 3. Hallstavik, Kyrkan kl. 5. 
S. 4. Stockholm, Manilla kl 11,30. 
T. 8. Tierp, Nath.-kyrkan kl. 11,rn. 
L. 10. Strängnäs, Domkyrkan kl. 10,30. 
S. 11. Västerås, Domkyrkan kl. 3,30. 
L. 17. Gnesta. Frustuna kyrka kl 1,3::>. 
S. 18. Nyköping, S :t Nicolai Kyrka 

kl. 12,30. 
T. 20. Stockholm, Oscars Förs.-hem kl. 

7 ,3H. Se nedan. 
L. 24. Sala, Kyrkan kl. 10,30. 
L. 24. Broby, Dövstumskolan kl. 4. 
MARS. 
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 

Stockholm. Församlingsafton· tisd. d. 
20 febr. kl. 7,30 i Oscars Förs.-hem, 
Fredrikshovsg. 8, nära Djurgårdsbron. 
Tal . av kyrkoherde Valdus . Bengtsson. 
En film om verksamheten ·på ett mis
sionssjukhus i Indien. ~ Samkvam. 

S. G. S v e n fors, 
Vesslev. 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
L. 3. Jönköping, Sofia Kyrka kl. 6;30. 

Nattvard. · 
S. 4 . . Eksjö, Förs.-hemmet kl. 1,1!'.i. 
L. 10. Landskrona, Kyrkan kl. 6. Natt

s. 11. 

L .17. 
s. 18. 
s. 18. 

s. 18. 

L. 24. 
s. 25. 
MARS. 

vard. 
Hälsingborg, Maria Kyrka kl. 1. 
Nattvard. 
Lund, Råbylund kl. 6. 
Lund, Skolan kl. 9,30. 
Lund, Allhelgonakyrkan kl. 1. 
Nattvard. 
Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal 
kl. 4,30. Nattvard. 
Ystad, Kyrkan kl. 6. Nattvard. 
Tomelilla, Kyrkan kl. 2. 

S. 3. Växjö, Domkyrkan kl. 2. 
G. Bratt, 

Kronobergsg. 18, Växjö. TP.1. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S. 4. Borås, Församlingshemmet kl. 2. 
L. 10. Falkenberg, Kyrkan kl. 4,15. 
S. 11. Halmstad, Dövstumfören. kl. 

s. 11. 
s. 18. 
s. 18. 
s. 25. 
s. 25. 

MARS. 

11,15. 
Varberg. Förs.-salen kl. 3,1!'.i . 
Skara, Förs.-hemmet 11,15. 
Skövde, Förs.-hemmet kl. 4,30. 
Vänersborg, Kyrkan kl. 1,30. 
Göteborg, Västra Skansg. lB 
kl. 5. 

S. 3. Ulricehamn, Förs.-hemmet 
11,4!'.i. 

kl. 

H. B e r g f e l t, 
Kungälv. Tel. 14. 

M. 5. Örebro, hos dövstumprästen, 
Stureg. 16, kl. 18. 

L. 10. Ockelbo, Prästgården kl. 14. 
S. 11. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
S. 18. Örebro, Nikolai förs.-hem 9,30. 

Barn.gudstjänst . . 
S. 18. Kumla, Kyrkan kl. 13. 
L. 24. Rättvik, förs.-h. kl. 15,ao. 
S. 25. Hedemora, Kyrkan kl. 13. 
MARS. 
S. 3. Kopparberg, Kyrkan kl. 13. 

C a r l-Å 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. 17. Älvsby, Kyrkan : kl. 12. 
S. 18. öjebyn, Kyrkan kl. 1. 
S. 25. Boden, Oscar Il :s . Soldathem 

kl. 11. 
I v ar S v en n as, 

Brännerigatan 9, Härnösand. Tel. 13. 

VIGDA. 
Gustaf Helmer Persson och Helga Mar

gareta Hansson, Ockelbo, den 16 de
cember. 

Lars.-Olov Gustav Reine Andersson, 
Stockholm, och Margit Sonja Viola 
Lagesson, Harg, Upland, den 20 dec. 

Nils Oskar Hilding Nisslinger, Stock
holm, och Rut Margit Viola Näslund, 
Sundsvall, den 26 december. 

Herren Gud, som har stiftat äkten
skapet, give dem lycka och välsignelse 
till deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Oskar Fredrik Vilhelm Vahlbäck, Mäs

terby, Gotland, den 7 nov., 78 åt. 
Ida Eleonora Åberg, Sikeå, Västerbot

ten, den 22 . nov., 22 år. 
Per August Svensson, Knäred, Halland, 

den 5 dec., 66 år. 
Elin Katarina . Westergren, f. Berg, 

Gävle, den 11 dec., 75 år. 
Lorens Peter Gottfrid österdahl, Rute, 

Gotland, den 16 dec., 80 år. 
Gunhild Blomkvist, f. Rosenbaum, Stock

holm, den 17 dec., 37 år. 
Malvina Amalia Jonsson, Norrköping, 

den 23 dec., 79 år. 
Hulda Adelina Johansson, Hjorted, 

Småland, den 26 dec., 68 år. 
Elna Roos, Agunnaryd, · Småland, den 

5 ,Jan., 76 år. 
Karl Vilhelm Karlsson, Lindesberg, den 

7 jan., 59 år. 
August Vilhelm Jonsson, Järna, Söder

manland, den 14 jan., . 86 år. 

Människor svika, du håller tro. 
Salig är den, som hos dig får bo. 
Jesus, var med mig, 

Ö r e b r o d i s t r i k t. Lys mig och led mig 
S. 4. Arvika, Förs.-hemmet kl. 10,30. Hem till din ro! 
S. 4. Kil, Järnv.-hot. kl. 14. Finlancls svenska psalmbok GHO: :.I. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1940 


