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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

Torsten Nordberg : Målning i Södertälje gravkapell. 

ÅLDERDOMEN 

Ända till Eder ålderdom .är jag densamme, 
och intill dess I varden grå, skall jag bära eder. CJes. 46: 4) 
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Mot aftonen. 
... det bliver ljust, när 

aftonen kommer. 
bevara ditt hjärta, ty därifrån ut
går livet.» (Ordsp.r. 4: 23.) 

Sakarja 14: 7. Skall du därför få det ljust och 
gott på dina gamla dagar, må du 

Är icke detta ett gott ord, när framför allt se till att få det gott 
det lider mot aftonen och livets i ditt hjärta. 
dag närmar sig sitt slut? Och det blir gott, när du ger 

Då skall det bli ljust, säger Her- hjärtat åt Gud. Den som har ett 
ren. gott hjärta blir välsignad. Han 

kan tacka Gud också för det som 
Det kan inte betyda annat, än är tungt att bära. 

att han vill, att det skall bli ljust Jag minns en gammal, säng-
och gott för dig på dina gamla 
dagar. Solen är aldrig vackrare, liggande man, full av värk och 
än när den går ned. Herren vill, smärtor. Det underliga med honom 
att dina ålderdomsdagar skall bli var, att han alltid var nöjd. När 
vackra som en solnedgång. jag tyckte synd om honom, sade 

han: »Jag har det så bra som nå-
H uru kan det bli så? gon kan ha det, ty jag har Herren 
Det är väl bekant, att ålder- hos mig! Skulle jag då inte vara 

domen för med sig många och ofta nöjd?» 
stora besvärlighete1'. Krafterna » ... det bliver ljust, när afto
avtaga. Man orkar litet eller in- nen kommer.» - Det beror alltså 
genting. Det arbete, som man haft på dig själv, om du skall få det 
som livsgärning måste man sluta. ljust på dina gamla dagar, eller om 
Timmarna gå långsamt. Värk och dessa skall fyllas av suckan och 
plågor av många slag drabbar en. klagan. 

Du kan nog fråga: hur kan det Håll dig nära till Gud, så vill 
bli ljust och gott för den som har han hålla sig nära dig. Ålderdo
det så? mens besvärligheter blir du inte 

Det är ändå ganska underligt, befriad från, men om du låter Gud 
att den djupaste glädje jag fun- i sin barmhärtighet leda dig dag 
nit har just varit hos gamla, ofta för dag, så skall du kunna tacka 
bräckliga män och kvinnor, trots Gud för allt. Och när din sista dag 
alla ålderdomens besvärligheter. kommer, då börjar det eviga livet 

i all sin härlighet. 
Saken är den, att tillfredsstäl-

lelse och glädje beror på, hur man Hur det än är, vad som än mö-
har det i sitt hjärta. Är hjärtat ter, så blir det ljust för den som 

håller sig nära Gud. 
fullt av glädje, så betyder de yttre Därför kan du vara vid gott 
förhållandena så litet. Men om mod! 
n1an är sorgsen och missnöjd, då . 
hjälper det inte, om man har både Jag längtar av allt hjärta 
ungdom, hälsa och pengar. Att saligt skiljas hän 

Därför säger Guds ord: Fram- Från all min nöd och smärta 
för allt, som skall bevaras, må du Och bli hos Gud7 min vän. 

Jag önskar hädan/ara 

Bilden å första sidan är en detalj ur 
en målning i Södertälje församlings 
gravkapell. Målningen i sin helhet finns 
i Kyrkobladet n :r 9 år 1937: De tre 
åldrarna. 

Från sorger} flärd och brist 
Och evigt} evigt vara 
flos dig} o Jesu Krist. 

Su. Ps. 560: 1. 
Efter 13i s kop Lu11do. 



51 

Det inre skyddsrummet. 

De finska krigsinvalidernas 
präst i Stockholm berättar: 

Jag tjänstgjorde på fältlasarett 
under kriget. Ofta såg man upp
skakande syner, men våra soldater 
voro underbara, när det gällde att 
bära lidandet. Aldrig hörde man 
dem klaga. Och läkare och sjuk
sköterskor voro som soldaterna. 
Jag minns ett flyglarm, som kom 
just under en svår operation. Så 
många som kunde skyndade till 
skyddsrum, men de tjänstgörande 
läkarna och sköterskorna måste 
stanna kvar. Inte kunde jag då gå 
ner i skyddsrumm~3t. Jag måste ju 
vara bland dem. Och så fick jag 
mitt under flyglarmet tala med 
dem om det inre skyddsrummet. 
Jag frågade dem, hur det skulle 
vara, om vi nu skulle dö: Kunde 
de vara lugna då? De erkände, att 
vi måste äga något, som en rysk 
bomb icke rår på, att endast den, 
som kände det skyddsrum, som 
gudsförtröstan är, kunde vara helt 
fri från fruktan. 

Jag fick ett starkt exempel på 
detta nere i en skyddskällare. Mån
ga voro mycket oroliga, bl. a. en li
ten flicka på 6 år, som inte kunde 
hålla sig stilla. Men plötsligt gick 
hon bort i ett hörn för att få vara 
för sig själv. Där föll hon på knä 
och bad: »Herre hjälp oss alla!» 
Och sedan blev hon så lugn, och 
hennes bön och hennes förtröstan 
fyllde alla med mod. 

Mitt första möte med krigsinva
liderna här skall jag heller aldrig 
glömma. Det var vid nattvards
gudstjänsten i den finska kyrkan, 
när bortåt hundra invalider gick 
fram till nattvardsbordet. Somliga 
kunde gå med stöd av knäppar och 
kryckor, men många behövde en 
sjuksysters stöd. De skakade, när 
de gingo fram, och benen kunde 
knappt bära dem. Men de måste 
gå. 

En dag kallade några av poj
karna. på mig: »Pastorn måste gå 
till löjtnant ... Han håller på att 
förlora förståndet.» Jag kom dit 
och fann honom full av fruktan 
för döden. »Tänk om jag skulle dö 
nu, jag som har begått så många 
synder.» .Jag fick tala med honom 
om den Herre, som gjort dödens 
makt om intet och som kunde för
låta synder. »Gäller det också för 
mig?» sade han. »·Ja.» - Under 
tre veckor sade han ingenting, men 
han läste oavbrutet Nya testamen
tet. En dag ringer han i telefon. 
»Pastorn, det är en annan, som 
vill äga detsamma, som jag har 
vunnit. Jag har talat med honom, 
men hans tro är ännu så liten. 
Han behöver nattvarden, har han 
sagt, såsom ett synligt tecken.» -
Nu kan du tro, att de båda äro så 
ljusa och glada. All fruktan har 
försvunnit. D:e ha fått syn på 
Kristus. 

E fl e r Sve riges Ungclom . 

Skriftetal till konfirmanderna 
vid Härnösands dövstumskola den 2 juni 1940. 

I Joh. 2: 1-2. Mina kära barn, 
detta skriver jag till eder, för att 
I icke skalen synda. Men om någon 
syndar, så hava vi en förespråkare 
hos Fadern, Jesus Kristus, som är 
rättfärdig. Och han är försoningen 
för våra synder, ja, icke allenast 
för våra, utan ock för hela värl
dens. 

Detta skriver jag till eder för 
att I icke skolen synda. Det är 
farligt att synda. Aposteln vill 
rädda alla från att synda. Därför 
skriver han till dem. 

Varför är det så farligt att syn
da? Jo, synden tar bort männi-
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KONFIRMANDERNA I VÄNERSBORG 
och skolans lärare. 

Första raden: Tage Persson, Mariestad, Stina Larsson, Ryda, Eva-Stina Lizby, 
Göteborg, Lilly Olsson, N. Ny, Heddi Kjerrrnan, Fagersta, Elin Johansson, Hol, 
Kajsa Stomberg, Gullered, Inger Nordh, Ulricehamn, Margareta Quarth, T'roll-

hättan, Gunvor Torstensson, Tranemo, Erik Djerf, Björketorp. 
Andra raden: Ivan Johansson, Hjärtum, Roy Bengtsson, Trollhättan, Allan Sten
berg, Falköping, Percy Wittesjö, Göteborg, Harald Eriksson, Värö, Göran Svensson, 
Borås,Arne Andersson, Arvika, Torvald Fogelström, Acklinge, Olov Persson, Örebro, 

Max Nilsson, ölme. 
Tredje raden (lärarkåren): Herr Wikström, Herr Sundbeck, Herr Lindberg, Herr 
Peterson, Fröken Lundvik, Pastor Bergfelt, Fru Blomkvist-Gustafsson, Rektor 
Gustafsson, Fru Svensson, Herr Lindkvist, Fröken Lalander, Fru Lindkvist, Fröken 

von Sydow, Fru Wikström, Fröken Sjölin, Herr Svensson. 

skans tillit till Gud. 'Sedan jag syn
dat vågar jag icke tro att Jesus 
är min frälsare. Jag vågar icke tro 
att den himmelske Fadern är min 
far. Jag vågar icke tro, att den 
Helige Anden vill leda mig. Min 
synd står emellan mig och min 
Gud. 

Då jag icke vågar tro och för
trösta på Gud, syndar jag mer och 
mer. Snart bryr jag mig icke om, 
huru mycket jag syndar. Min själ 
blir smutsigare och smutsigare. 
Jag blir lik en penning, som tram
pats ner i smutsen, så att konun
gens bild icke längre är synlig. 

Sedan blir jag ensam. Synden 
tar allt ifrån mig. Synden tar min 
kropps och min själs krafter. Syn-

den tar mitt goda samvete. Snart 
står jag där ensam. Jag har gått 
vilse. Omkring mig är mörker och 
inom mig är fruktan. !Synden är 
icke att leka med. Aposteln säger: 
Detta skriver jag till eder för att 
I icke skolen synda. 

Och likväl: Alla synda. Detta 
vet aposteln. Därför säger han: 
Om någon syndar, så hava vi en 
förespråkare hos Fadern, Jesus 
Kristus, som tär rättfärdig. Jesus 
har aldrig syndat. Därför kan han 
hjälpa dem som synda. Om vi tän
ka på att vi ha en förespråkare 
hos Fadern, stanna vi icke borta 
från Gud, då vi hava syndat. 
Tvärt om. Då vi hava syndat, för
stå vi bättre än eljest att vi måste 
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KONFIRMANDERNA I HÄRNÖSAND 
och skolans lärare. 

Sittande från vänster (lärarkåren): Herr Lundholm, Herr Klefbom, Fröken Calle
berg, Fru Molander, Pastor Lodin, Rektor Lövgren, Herr Scharin, F'ru Granholm, 

Herr Ahlner, Herr Berglund, Herr Sörlin. 
Stående, 1 :a raden: Jva;r Danielsson, Högsjö, Sven Bäckman, Östersund, Valter . 
Arntzen, Hammerdal, Eivor Olsson, Degerfors, Britt-Mari Johansson, Holmsund, 
Stina Yestman, Anundsjö, Elsa Lundström, Piteå, E va Hägg ström, Sidensjö, Maj 
Lundin, Hörnefors, Gerda Fors, Junosuando, Asta Fredrikson, Pajala, H enry Ny-

ström, Jokkmokk, Gott/rid Marklund, Skellefteå, Rune Åberg, Hörnefors. 
Andra raden: Edit Sjödin, Grundsunda, Anny From, T'ärna, Valborg Åden, 
Robertsfors, Ingegärd Marklund, Skellefteå, Sa.ra Svahn, Hietaniemi, Ella-Greta 

Nilsson, Arvidsjaur, Inger V estin, Sundsvall. 
Tredje raden: Erik Björk, Skeliefteå, Ivar Granberg, Piteå, Sigvard Holmgren, 

Sundsvall, Birger Kjellström och Ernst Kjellström, Gudmundrå. 

hålla oss nära Gud. Vi hava en 
försvarare hos Fadern. Vi skola 
aldrig vara rädda att återvända 
till Fadern, då vi blivit överraskade 
av synden. 

Jesus är försoningen för våra 
synder. Det är icke lätt att utplåna 
synden. Synden sätter så stygga 
fläckar på sJälen. Du vet huru 
svårt det är att få bort fläckarna, 
om du spiller på din klänning, eller 
om du får tjära på dina byxor. 
Det är inte lätt att få bort en tjär
fläck. Syndens fläckar på själen 
äro ännu värre. Det finns blott en 
som kan ta bort dem. Det är Jesus. 
Han är försoningen för våra syn
der. Därför skola vi skynda till 

honom så att icke synden förstör 
vår själ. 

Jesus är försoningen för hela 
världens synd. »Se Guds lamm, 
som borttager värdens synder ! » 
Omt Jesus orkar med hela världens 
synd, orkar han alldeles säkert med 
också mina synder. 

I dag säger Jesus: Kom i min 
famn, kom till mitt bord! Jesus har 
dukat det heliga nattvardsbordet. 
Där finns bröd och vin. Jesus sä
ger om brödet: »Detta är min 
lekamen.» Jesus säger om vinet: 
»Denna kalk är det nya förbundet 
i mitt blod.» Jesus gav sin lekamen 
och sitt blod för oss. Jesus gav 
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KONFIRMANDERNA I öREBRO. 

Sittande från vänster: Anna-Greta Holmberg, Östersund, Elsa Stenberg, Glommers
träsk, Norrbotten, Pastor Areskog , t. f. Rektor Hansson, Anni Sandin, Hyssna, 

Västergötl., .lnga Johansson, Älvsbyn, Norrbotten. 
Stående från vänster: Göte Engström, Njakaure, Norrbotten, Ingeborg Gustafsson, 
ödsköld, Dalsland, Sonja Nilsson, Sjulsmark, Norrbotten, L ennart Björklund, Göte

borg, Harry Nylen, Gävle. 

Ryktet . går 
I går kväll lekte vi en rolig lek, 

som heter »ryktet går». Vi ställde 
stolarna i en ring i salen och satte 
oss på dem. Så bestämde pappa, 

allt. Ty ingen kan giva mer än sig 
själv, sin lekamen och sitt blod. 

Då vi äta brödet och dricka vinet 
och tro att Jesus givit sin lekamen 
och sitt blod för vår skull, är Jesus 
hos oss, giver oss syndernas för
låtelse, liv och salighet. 

Vi ha i dag tagit på oss våra 
söndagskläder o.ch iakttagit utvär
tes anständighet. Låt oss också 
iakttaga invärtes anständighet! 
Så att vi pröva oss inför Guds bud 
och lära känna vår synd! Men låt 
oss också pröva oss inför Guds 
löftesord, så att vi få tro och bliva 
frimodiga att taga emot syndernas 
förlåtelse! J. Lodin. 

att jag skulle viska ett ord till 
honom - jag fick ta precis vilket 
ord jag ville. Sen skulle pappa 
viska det till mamma och mamma 
till Elsa och Elsa till Lisa. Jag 
funderade länge. Till slut kom jag 
ihåg ett lustigt ord, som mamma 
sa', när hon talade om pappas otto
man. »Krollsplint», sa' hon. Det är 
sådant, som man stoppar i madras
ser. Och nu viskade jag åt pappa: 
»Krollsplint». Och sen satt jag och 
såg, när de andra viskade. När det 
var färdigt, sade Lisa: »Hyacint». 
Och vi skrattade så gott, för vi 
tyckte, att det var stor skillnad på 
»krollsplint» och »'hyacint». 

»Den här leken», sa' mamma, 
»den påminner rätt mycket om 
när människor tala om varandra. 
Ryktet går från gård till gård, och 
det ändrar sig mycket under vä-
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Plan för daglig bibelläsning. 
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen. 

11 sönd. e. Tr ef. 4 augusti. V ar ödmju k från Guds kärlek genom Jesus 
inför Gud! Matt. 23: 1-12. Kristus. 

M. Matt. 21: 28-31. Ångr ar du din L. Kol. 3: 15. Var tacksam! 
synd? 13 sönd. e. Tref. 18 augusti. Störst av 

T. 1 J oh. 1: 8-9. Om vi säga, att vi allt är kär leken. J oh. 13: 34-35. 
icke hava synd, bedr aga vi oss M. Matt. 5: 43-48. Var fullkomlig! 
själva. T. Luk. 10: 23-37. Den barmhärtige 

0. 1 Joh. 2: 1-3. J esus är försoningen samar iten. 
för vår a synder. 0. 1 Kor . 13: 1-3. Ett liv utan kärlek 

T'. Luk. 18: 9-14. Gud vare mig, syn- är till ingen nytta. 
dare, nådig! T. 1 Kor. 13 : 4-7. Kärleken gömmer 

F. Rom. 6: 12-14. Låt icke synden icke på det onda. 
regera i eder! F. 1 Kor. 13 : 8-10. Kärleken försvin-

L. Rom. 6: 22-23. Syndens lön ä r ner aldrig. 
döden. L . 1 Kor. 13 : 11-13. Störst av allt är 

12 sönd. e. Tref. 11 augusti. L åt oss 
prisa Guds godhet! J oh. 9: 24-38. 

M. Matt. 12: 33-37. Taia icke det som 
ä r ont! 

T. 
0. 

T. 

F. 

J oh. 9 : 13-23. Jesus botar en blind. 
Mar k. 7: 31-37. J esus botar en döv-
stum. 
T it. 3 : 4-7. Genom dopet har Gud 
genom sin bar mhär tighet frälst oss. 
Rom. 9: 38-39. Intet kan skilja oss 

gen. Men det ändrar sig inte på 
samma sätt som Svens ord nyss. 
I stället för krollsplint blev det 
hyacint, och det var ju ett mycket 
vackrare ord. När ryktet går från 
gård till gård, så brukar det i stäl
let bli fulare, ju längre det kom
mer. -När jag var så gammal som 
Elsa, kom en man flyttande in i 
vår socken. Han såg ut som andra 
människor, men han var mycket 
tyst och ville gärna vara för sig 
själv. Han bodde i en liten stuga 
i en skogsba.cke, gick ibland till 
handelsboden, var alltid mycket 
noga med betalningen och gjorde 
ingen människa något illa. Men 
folk började ändå tala om honom 
och undrade, varför han var så 
tyst. Och en dag !började ryktet 
gå. 

En snickare hade varit hemma 
hos honom och satt upp ett sta
ket omkring stugan. När arbetet 
var färdigt, mötte snickaren en 
god vän på vägen, och denne frå
gade: »Nå, hurudan är han 

kär leken. 

14 sönd. e. Tr ef. 25 augusti. Tacka Gud ! 
M. Joh. 5 : 1-14. Du har blivit frisk. 

Synda icke härefter ! 
T. Luk. 17: 11-19. Giv Gud äran! 
0. 1 Kor. 1: 4-9. Tacka alltid Gud! 
T. Ef. 5 : 17-21. Tacka Gud för allting! 
F. Luk. 19: 37-40. Lärjungarna pr i

sade Gud. 
L. Hebr. 13 : 15-16. Glöm icke att göra 

det goda! 

egentligen, han däruppe i skogs
backen ?» - »Åja», sa' snickaren, 
»inte tycks det vara något fel med 
honom - men han verkar litet ner
vös. » Sen på kvällen satt den gode 
vännen hemma i sin stuga och sa' : 
»Han däruppe i skogsbacken - han 
lär vara väldigt nervös. Undrar 
just vad det kan bero på.» Och de 
gissade : det är väl något han går 
och tänker på - han kanske har 
varit med i krig! Eller vem vet: 
han kanske har gjort något ont en 
gång i tiden, något som han inte 
kan glömma. - En dräng på går
den satt där och lyssnade. Han var 
s1ömnig och hörde bara ·ett ord då 
och då. Nästa dag bar han ryktet 
till en annan gård. Där ändrades 
ryktet ändå mera. Och till slut 
talade alla i byn om mannen i 
skogsbacken: Han har gjort ett 
svårt brott - troligen har han 
dödat någon. Och då kan man ju 
förstå, varför han är så tyst, och 
varför han vill vara så ensam. 

Och nu blev det svårt för man-
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Gudstjänster i augusti. 
Stockholms distrikt. 

L. 10. Gnesta, Frustuna Kyrka kl. 5. 
S. 11. Eskilstuna, Klosters Förs.-hem 

kl. 11. 
L. 17. Vadstena, Klosterkyrk. kl. 5,30. 
S. 18. Motala, Förs.-hemmet kl. 11. 
L. 24. Visby, Förs. hemmet kl. 7. 
S. 25. Visby, Ekeby kyrka kl. 11,30. 
L. '31. Väddö, tid meddelas senare. 
S. 1/ 9. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 

Visby. Sönd. den 25 aug. utfärd till 
St. Röstäde i Ekeby. Närmaste järnvägs
station är Barlingbo. De som ej cyklar 
avresa från österport kl. 11. Anmälan 
om deltagande till Ad. Pettersson, N. 
Murg. 4. 

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

L u n d s d i s t r i k t. 
L. 3. Eslöv, Kyrkan kl. 6. 
S. 4. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 1. 
L. 10. Landskrona, Kyrkan kl. 6. 
S. 11. Häfaingborg, Maria Kyrka kl. 1. 
L. 17. Mörbylånga, Förs.-hem. kl. 6. 
S. 18. Borgholm, Kyrkan kl. 1, Nattv. 
L. 24. Karlskrona, Förs.-hem. kl. 6. 

nen i skogsbacken. När han kom 
in i handelsboden, blev det så tyst, 
och en del kunder skyndade sig 
att gå, för de ville inte vara i när
heten av den farlige mannen från 
skogsbacken, att han inte fick 
komma dit mer. En dag fick han 
bud från granngården, att han 
inte kunde få köpa mjölk där 
längre. Han frågade grannarna: 
»Vad är det - varför vill ingen ha 
med mig att göra?» Men de sva
rade ingenting. Till sist flyttade 
han in till staden. 

Så är det, när ryktet går - det 
blir fulare och fulare. Vi måste 
vara mycket försiktiga, när vi 
möter ett rykte. Vi bör alltid fråga 
oss själva: Hur var detta rykte, 
när det började? Till den som be
rättar kan vi gärna säga: Det är 
nog inte så farligt som det låter. 
Och sen försöker vi glömma allt
sammans. Då kan det hända, att 
ryktet stannar av, innan det hin
ner göra någon skada. Så vill Gud. 
Ty vårt goda namn och rykte är 
en skatt, som Gud vill att vi ska' 
få ha kvar. (Åttonde budet.) 

Efter A. G. Joelssons bok "Sven i Tallbacken hos 
Martin Luther" . Diakoni styrelsens bokförlag. 

S. 25. Karlshamn, Kyrkan, kl. 1, 
Nattvard. 

L. 31. Eksjö, Förs.-hem. kl. 1,15. 
S. 1/9. Jönköping, ö. Förs.-hem. kl. 12. 

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. 
S. 4. ·Uddevalla, Kyrkan kl. 10,30, 

Nattvard. 
S. 4. öxnered, Dövstumhem. kl. 1,30. 
0. 7. Stenungsund, Kyrkan kl. 4,30, 

Nattvard. 
S. 11. Ulricehamn, Kyrkan kl. 12,30, 

Nattvard. 
S. 11. Borås, förs.-hem. kl. 3;45. 
L. 17. Grebbestad, Kyrkan kl. 11,3.0. 
8. 18. Lysekil, Kyrkan kl. 1, Nattv. 
L. 24. Alingsås, Kyrkan kl. 5,30. 
S. 25. Kungälv, Kyrkan kl. 1. 
S. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 6,15. 
S.. 31. . Laholm, Kyrkan kl. 1. 
S. 1/ 9. Halmstad, Dövst.-för. kl. 11.30. 
S. 1/ 9. Falkenberg, Kyrkan kl. · 3, 

Nattvard. 
H i l d i 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. 
L. 10. Säffle, Förs.-hemmet kl. 15. 
S. 11. Arvika, Samling vid Förs.-

hemmet kl. 10,30. 
S. 11. Kil, Järnvägshotellet kl. 14,30. 
S. 18. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13. 
L. 24. Sunne, Kyrkan kl. 12 . . 
S. 25. Torsby, Kyrkan kl. 13. 
S. 1/9. Örebro, Norra förs.-h. kl. 11. 
S. 1/9. Kumla, Kyrkan kl. 15 . . 

Carl-Åke Areskog, 
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78. 

AVLIDNA. 
Änkefru Augusta Josefina Gustafsson, 

f. Larsson, Motala, den 3 juni, 75 år. 
Johan Valentin Kriegholm, Askersund, 

den 8 juni, 63 år. 
Änkefru Karolina Fredrika Jansson, f. 

Nordstedt, Eskilstuna, den 15 juni, 
79 år. 

Edvard Emanuel Wik, Stockholm, den 
1 juli, 52 år. 

Karl Axel Karlsson, Yxnerum, österg., 
den 4 juli, 64 år. 

0 låt mig i min sista stund 
Få höra av din egen mun, 
Som liv och ande talwr, 
Hur gott det är att bo hos dig, 
Och att du rum berett åt mig 
I dina ljusa salar. Sv. Ps. 573:8. 

Meddelande från Finland. 
Pastor L. A. Paunu, som efter slutad 

tjänst som militärpräst under augusti 
månad besöker Finlands svenskbygder, 
har meddelat ny adress: Åggelbyvägen 
12 B, Kottby. Tel. 79 361. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., StockhoJm 1940 


