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Så graven är vorden 

Till glädjen en stig. 
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Herre, giv oss döden tillbaka. 

En gång, så berättar en legend, 
kommo människorna med en stor 
bön till Gud: »Herre, tag bort dö
den från jorden! Våra kära ryckas 
så obarmhärtigt ifrån oss, och sor
gen är så bitter.» Gud hörde deras 
bön. Och alla fröjdade sig över 
att döden var borta. 

Men så småningom försvann 
denna glädje över att döden inte 
fanns kvar. De sjuka klagade över 
att det inte blev något slut på de
ras plågor. De . gamla voro miss
nöjda med ungdomen, som gick 
andra vägar än de hade gått. Och 
de unga knotade över att de gamla 
stod i vägen för all utveckling och 
icke lämnade plats för dem. Män
niskorna blevo för talrika på j or
den. De lättsinniga förde ett vil
dare liv än någonsin förut, ty nu 
fruktade de inte för något. De ar
betsamma och flitiga förlorade så 
småningom sin arbetslust. De hade 
ju tiden framför sig. Det var 
ingen brådska. T. o. m .. kärleken 
kallnade, då ju människorna inte 
mer .fruktade att förlora varandra. 
Livet på jorden blev glädjelöst. 
En · tung likgiltighet förlamade 
sinnena, sedan döden ej mer höll 
ordningen vid makt. Och en dag 
kommo människorna tillbaka till 

Gud med den enträgna bönen: 
»Ack, Herre, giv oss döden till
baka.» 

På ett museum i Köpenhamn 
finns en gammal grekisk gravsten. 
Den föreställer ett skeppsbrott. I 
den sönderslagna båten, där mas
ten är bruten och vågorna lå in, 
sitta · man, hustru och två bar n. 
- Ja, såd~n är döden för den som 
icke äger det kristna hoppet -
den är såsom ett sk eppsbrott . .... 

Men på kyrkogården i Genua 
finns ett annat gravmonument. 
»Liv1sbåten» heter det. Båten käm
par mot vågorna. Men den ledes 
av en skyddande ängel, som nu 
håller på med att reva seglen och 
föra båten i hamn. På monumen
tet står följande inskrift: »Lyck
lig den som på resan över livets 
hav har en sådan styrman». 

Sådan är döden för den, som 
äger det kristna hoppet - det är 
icke skeppsbrott, utan det är at t 
konvma i hanin. 

»Så graven är vorden 
Till glädjen en stig.» 

»Ty denna tidens lidarnden be
tyda intet i jämförelse med den här
lighet, som kommer att uppenbaras 
på OSS » (Ravin. 8 : 18). 

Den dövstummes fråga. 

En flicka ii dövstumskolan i 
Fredericia (Danmark) hade läst 
om hur Jesus botade den döv
stumme, och så frågade hon: »Kan 
Jesus också ge mig hörseln, om 
jag beder om det?» Lärarinnan 
visste inte vad hon skulle svara. 
- Många dövstumma frågar nog 
på samma sätt: »Kan Jesus bota 
mig, om jag beder om det?» Och 
några tänka kanske: »Om Jesus 
gjorde mig hörande, då skulle både 
jag och många andra tro på ho-

nom, ty vi såg ·ett under' ett bevis 
på, att Jesus lever och verkligen 
är Guds son». Så 'tänkte männi
skor också för 1900 år sedan. De 
ville se tecken och underverk. Och 
Jesus . gjorde ju många sådana. 
Men varför gör han det inte nu ? 
Då Jesus levde som en männ.i ka 
bland andra människor i j udalan
det, då botade han sjuka, upp
väckte döda, stillade storm n på 
sjön o. s. v. för att hjälpa männi
skor till att tro, att han verklig n 



var Guds son. Men då Jesus vand
rade här på jorden, hade männi
skorna ännu icke fått den Helige 
Ande. Vi behöver icke ,se undret, 
ty vi har den Helige Ande i våra 
hjärtan, och Anden överbevisar 
os.s om, att Jesus är Guds son, vår 
Frälsare. Den Helige Ande säger 
oss, att Jesus kom hit ned för att 
frälsa syndare och visa oss vägen 
hem till Gud. Om Jesu gärning 
endast hade varit att hjälpa döv
stumma och blinda att få hör.sel 
och syn tillbaka, så vore vi alla 
nu förtappade människor. Men det 
finns en sjukdom, som är långt 
värre än dövhet och andra lekam
liga brister, och det är vår 1S.ynd 
och syndens straff, döden. Synden 
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plågar oss och döden gör oss för
skräckta, men Gud ger oss seger 
över både synd och död, om vi tro 
på Jesus Kristus. Därför skall vi 
icke med avund och saknad tänka 
på den dövstumme som en gång 
fick sin hörsel. Det är en stor 
Guds gåva att kunna höra, men 
det är en tusen gånger större 
gåva att bli frälst från synd och 
död. Därför skall vi icke söka ef
ter det kroppsliga undret, utan 
glädja oss över att undret i själen 
redan har skett genom tron på 
Jesus Kristus, att vi har fått för
låtelse för synden och ett evigt 
liv. 

(Pastor Beh rent, l\öp enhamn) 
i "De dövstum m es sö ndag". 

Han som inte fick vara med. 

I en amerikansk tidning fanns 
för litet is.edan en teckning av Ver
sailles-freden efter förra världs
kriget. Herrarna som dikterade 
freden sutto kring det gröna bor
det. På väggen bakom bordet 
fanns en bild av Kristus. Under 
teckningen stod: »Han som inte 
fick vara med». 

Nej! Han fick inte vara med. 
Han fick inte heller vara med 
förra gången i V ersailles och Pa
ris, när tyska kejsarriket utropa
des och en våldsfred dikterades, 
som i sig bar fröet till nytt folk
ha t och nytt krig. Han har inte 
fått vara med då världens mäk
tige bestämt om folkens öden. Och 
så har det blivit som det är. Kris
tus fick ej vara med. 'Det är det 
sorgliga i denna världens riken, 
att det inte funnits plats för Kris
tus vid rådsborden. 

Men vi behöver inte gå så långt 
för att finna platser, som Kristus 
skulle ha men inte får. Se på vårt 
eget fosterland! Folket står sam
lat som en enhet, något som vi 
måste glädjas åt. Sveriges folk 

har blivit ett folk. Genom tid
ningar, cirkulär, affischer heter 
det: »Vi äro beredda! Vi ha kraf
ter! Vi äga medel! Vi äro rusta
de! » Ibland heter det: »Bevara 
nerverna! Sprid tillförsikt!» Och 
så vidare. 

F.olket är enigt. Dess ledare äro 
eniga! Och ändå är det en plats, 
som ofta syns tom. Den .plats, där 
Kristus skulle sitta. 

Visst finns det många .som räk
na med Gud. Många av oss tänka 
djupt gripna på vår vördade ko
nungs ord, att han alltid beder 
för sitt älskade folk. Och det finns 
bedj are bland dem som ha med 
rikets styrelse att göra. Men ändå 
är allt långt ifrån genomlyst av 
tron på Gud. Och ännu är det 
långt ifrån att vårt folk bekänt 
sina synder och gjort bättring i. 
sina sinnen. Mången litar mera på 
sin egen kraft än på Gud. Och det 
är nog den största olyckan i vår 
tunga tid: Kristus har ännu inte 
fått plats. 

Snart kunna de dagar komma, 
då kampen står om Sveriges fri-
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het. Men redan nu står kampen 
om Sveriges själ. Och den senare 
kan bli bestämmande för den 
förra. Och här är det vi själva, du 
och jag, som bestämma. Det be
ror på, om vi lämna Kristus plats 
eller ej. Men . Han har sagt oss 

villkoret för att allt skall bli starkt 
och gott: »Gören bättring!» 

Får Kristus vara med? D in del 
i ansvaret för det hela är, att han 
får vara med och bestämma i ditt 
hjärta och i d;itt liv! 

Varför så bekymrad? 
De flesta av oss ha nog många 

bekymmer. Men om vi tänker ef
ter, så är det nog så att vi ofta 
in te bekymrar oss så mycket för 
det som är i dag, utan för det som 
vi kanske möter i morgon eller än
nu längre fram. När vi riktigt 
tänker efter, så är vi nog överens 
om, att det ändå inte tjänar myc
ket till att oroa sig för morgon
dagen eller för framtiden, ty vi 
vet ju inte ens, om vi lever i mor
gon. Jo, det är nog sant, men vi 
kan nu inte hjälpa, att den oron 
ändå finns och möter oss för var 
d~g. Men vad är det då vi mest 
oroa oss för? Det är nog hur 
pengarna skall räcka till för alla 
utgifter. EHer för hur vi skall 
kunna få roligt eller få fina kläder 
- lika fina som den eller den av 
våra bekanta. Ja, men det är ju 
ganska onödiga bekymmer, åtmin
stone de där för kläderna eller nö
j ena. Värre är det med det som 
är nödvändigt för livet, det är 
sant. Vi skall visst inte vara lata 
och · slarviga och tanklösa - det 
är brottsligt mot både Guds och 
människors lag: Men den där djupa 
oron i hjärtat för hur det skall bli 
framdeles, den är onödig och gör 
bara vårt liv onödigt tungt. · 

Men det finns en annan sak, som 
vi verkligen behöver oroa oss för, 
ja bekymra oss för. Och det ~r 
detta: Huru lever jag egentligen 
mitt liv? Hurudan är jag? Detta 
är det viktigaste av allt, och den 
som har lärt sig att förstå det, 
för honom .bli de där frågorna om 

mat och kläder ganska små och 
obetydliga. Den som vill för.söka 
att leva rättfärdigt och vill göra 
det som är sant och vill äga ett 
gott samvete, den som med ett ord 
oroar sig för sin egen fattiga själ, 
han gör sin plikt i dag och bekym
rar sig icke för morgondagen. 
Och den som förtröstar på Gud, 
han vet att Gud har makten, och 
att Han styr allt till det bästa, 
även om vi människor ofta inte 
kan se Guds vägar och förstå me
ningen med allt. 

Det finns en gammal legend, 
som vill lära oss att släppa bekym
ren och ta kraften för var dag ur 
Guds hand. 

En dag befallde Gud en ängel 
att fara ned till jorden för att se 
efter hur människorna kunde bära 
sina bekymmer och svårigheter. 
Den förste ängeln mötte var en 
man, som bar en så tung börda, 
att han gick böjd ända ned till 
jorden. Och när ängeln frågade, 
vad det var för tung börda han 
släpade på, fick han veta, att det 
var mannens alla bekymmer som 
alldeles tryckte ned honom till j or
den. Men när ängeln såg litet när
mare på bördan, så var det inte 
en, utan tre olika bördor. Den för
sta bördan var bekymren från i 
går; den andra var dagens bekym
mer; den tredje innehöll bekymren 
för i morgon. Ängeln bad att få 
se litet närmare på vad det var 
för slags svårigheter som fanns i 
de olika säckarna. Men då han 
öppnade den första säcken, som 



innehöll svårigheterna från i går 
- så var säcken tom! Mannen 
blev häpen ! Är den tom? Och jag 
som tyckte det var så tungt med 
alla svårigheter som jag hade i 
går. Men - det är ju sant - allt 
är ju förbi! Det behöver jag ju 
inte oroa mig för i dag. 

Så öppnade ängeln den tredje 
säcken: bekymren för morgonda
gen. Men den var också tom! 
Tom? ! Ja ! bekymren för i mor
gon, de kommer ju först i morgon! 
I dag finns de ju ännu inte. Så 
var det då onödigt att oroa sig 
för morgondagen. 
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Men den andra säcken: dagens 
bekymmer, den var då verkligen 
full av en mängd olika saker, som 
sannerligen inte var så lätta att 
bära på. Men ändå - mannen or
kade ju verkligen med dem. Nog 
tyngde de honom svårt, men det 
gick dock framåt! Och på den säc
ken stod det mycket riktigt skri
vet: »l dag hjälper Herren». 

Det är gott att minnas. Gårda
gens omsorger är förbi. Morgon
dagens ha vi ännu inte mött. 
Men-

I ciag hjälper H erren! 

Knut och Ola. 
De voro grannpojkar och födda 

och uppväxta under samma yttre 
förhållanden. Båda voro äldst av 
sina syskon och hade rätt att ärva 
fädernegården ostyckad. Under 
barnaåren lekte . de tillsammans · 
och gjorde ibland det som var 
rätt och riktigt, men ibland det 
som var gal~t, båda två. Den ene 
hette Knut och den andre Ola. 

Så hlevo de myndiga, och vid 
denna tid inträdde en märkbar 
sinnesförändring hos Ola. Han fick 
ett djupt allvar över sig och med 
detta kom arbetslu.st och livsvilja. 
Långt i framtiden s'åg han ett be
stämt mål. Så och så skulle gården 
se ut en gång. Och han högg i med 
friska tag. Han brukade jorden, 
högg i skogen och arbetade tungt. 
Men därför att han visste, vad han 
ville utföra kändes arbetet som en 
glädje. Då han behövde pengar ar
betade han somliga dagar på för
tjänst hos andra. Han köpte sig 
en unghäst, som han tämde och 
använde till allehanda körslor. Se
dan sålde han den då den var som 
värdefullast och köpte en annan. 
Så skaffade han sig inkomster på 
många olika sätt. 

Åren gingo och Ola blev en allt 

duktigare lantbrukare .och det kom 
fler och fler djur i ladugården. 

Han hade planterat fruktträd, 
och nu började de ge skörd, bättre 
och bättre för varje år. Han bör
jade få det bra. Hari hade fått en 
duktig hustru och friska, duktiga 
barn. 

»Han har god framgång, Ola», 
sade folk, »allting lyckas så bra 
för honom. Se bara, en sådan gård 
han har». · 

Knut såg det också. Men hur 
hade han det? Myrarna på hans 
ägor lågo där likadana som de all
tid legat, under det att Ola för 
länge sedan ·dränerat siha och ge
nom utdikning gjort bördig åker 
av dem. Knut for bort till sina 
myrmarker · och slog hö om som
rarna, men han kunde endast 
svältföda ett par kor. Stuga och 
uthus blevo allt sämre för vart år. 
Men Knut ·bara sov och roade sig 
i sina ungdomsdagar. Han lärde 
sig aldrig att arbeta med intresse, 
inte att se framåt mot stora mål 
i livet. Men ·åren förrunno, och 
Knut blev gammal och vithårig. 

Du skulle ha planterat några 
fruktträd, du också, Knut. Det 
skulle du ha gjort för längesedan, 
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ty det dröj er länge innan de växer 
upp och bär frukt. Men så skulle 
du också ha plöjt upp några åk
rar av den feta jorden, som nu 
ligger där till nästan ingen nytta. 
Då kunde du föda en ko till, ja 
ett par. Och så kunde du reda dig 
gott här. 

Ja, jag har nog tänkt på det. 
Men jag har ingen häst. Ooh så 
är jag så full av gikt, ooh .så hin
ner jag ju i alla fall inte få någon
ting färdigt före min död. 

Du skulle ha · börjat förr, du 
Knut. I dina ungdomsdagar ! 

(Efte r "Sveriges Konfirm a nd e r".) 

Genom ett välgjort arbete ärar den kristne sin Gud. 

Vad kan Jag göra? 

Det händer oft~ att någon döv
stum .säger till mig, att han eller 
hon gärna skulle vilja hjälpa till 
att sprida glädje till dem som ha 
det svårt. »Men vad kan jag, som 
dövstum göra?» 

Jag skulle nu bara vilja säga en 

sak. Kanske det ändå just i din 
hemtrakt finns en människa som 
du kan glädja. Kanske en dövstum 
som väntar på dig. Kanske ligger 
han sjuk. Det är så sällan någon 
kommer på besök. Och ännu mera 
sällan någon som kan ~eckna med 
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Plan · för daglig bibelläsning. 
20 sönd. e. Tref. 6 okt. H u r komma v i 

in i Guds rike ? Matt. 22: 1-14. 
M. Matt. 25: 14-30. De anförtrodda pun

den. 
T. Hebr. 10: 19-23. Gud, som har kal

lat oss, är trofast. 
0. Ef. 5: 15-21. Tacken Gud för allt! 
T. Luk. 6: 46-49. Gör det som Kristus 

säger! 
F. Luk. 13: 23-30. Kämpa för att kom

ma in i Guds rike! 
L. Matt. 3: 8-10. Försök att bära god 

frukt! 

4 Böndagen (Tacksägelsedagen). 13 okt. 
H erren t i llhör äran i evighet. Rom. 
11: 33-36. 

M. Matt. 5: 13-16. Så lyse edert ljus 
inför människorna. 

T. Luk. 6: 20-26. Eder lön är stor i 
himmelen. 

0. Luk. 18 : 1-8. Förtröttas icke att 
bedja! 

T. Joh. 4: 46-53. Han trodde på Kris
tus. 

F. Ef. 6: 13-20. Tagen på eder hela 
Guds vapenrustning! 

L. Upp. 7: 13-17. Gud skall avtorka 
alla tårar. 

honom. - Inte underligt då, om 
han känner sig ensam och längtar 
efter någon som kan göra sinnet 
litet ljusare och gladare. - Eller 
kanske han är gammal och trött 
och inte längre orkar resa till 
gudstjänsten. Tänk, vad du kunde 
göra ensamheten mindre tung 
bara genom att ibland gå och hälsa 
på honom! 

Eller kanske det just i närheten 
där du bor finns en människa som 
är ensam och sorgsen. Kanske 
tycker du, att hon är litet under
lig, kanske rentav tråkig att tala 
med. Och ändå längtar hon så myc
ket efter någon att bli vän med. 

22 sönd. e. Tref. 20 okt. Giv förlåt else! 
Matt. 18: 23-35. 

M. Matt. 18: 15-22. Förlåtelse utan 
gräns. 

T. Fil. 1: 6-11. Han som i eder har 
börjat ett gott verk, skall också 
fullborda det. 

0. 2 Tim. 2: 19-21. Vänd dig bort ifrån 
orättfärdighet! 

T. Mark. 4: 21-25. Lyssna till Jesu ord! 
F. Rom 11: 33-36. 0, vilket djup av 

rikedom, vishet och kunskap hos 
Gud! 

L. Luk. 6: 36-38. Varen barmhärtiga, 
såsom eder Fader är . barmhärtig! 

23 sönd. e. Tref. 27 okt. Vårt liv i sam 
hället. Mark. 12: 41-44. 

M. Matt. 22: 15-22. Giv Gud, det Gud 
tillhör! 

T. Matt. 17: 24-27. Väck icke förar
gelse! 

0. Rom. 13: 1-7. Lyd överheten! 
T. 1 Tim. 2: 1-6. Bed för konung och 

överhet! 
F. Apg. 4: 16-20. Lyd Gud mer än 

människor! 
L . Fil. 2: 5-11. Kristus lydde Gud. 

Kanske kan just du göra hennes 
liv ljusare och gladare. Det finns 
så många sådana dövstumma ock
så, som ingen ting hellre önskar 
än att få möta litet godhet och 
vänlighet. 

Jesus sade: »Jag var sjuk, na
ken och i fängelse, men i tänkten 
på mig». 

Lärjungarna frågade: »Herre, 
när sågo vi dig sjuk, naken och i 
fängelse och kommo till dig?» 

Jesus sade: »Allt vad I haven 
gjort mot en av dessa mina minsta 
bröder, det haven I gjort mot 
mig». 

En korsbärare. 
En ung man fick en gång göra 

en lång resa till utlandet för att 
se allt vackert i världen. Och det 
var ju intet ovanligt. Det är ju 
många som kan få göra det. Men 
med denne yngling var det något 

särskilt. Allt det vackra han såg, 
såg han för första och sista gång
en. Och han visste det. Han hade 
sedan sitt nionde år vetat om, att 
han skulle bli fullkomligt blind. 
Och nu när han som nittonåring 
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Gudstjänster i oktober. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

L. 5. 
s. 6. 
s. 6. 
T. 10. 
s. 12. 
M. 13. 
T. 17. 

L . 19. 
s. 20. 
M. 21. 
L. 26. 
s. 27. 

Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15. 
Stockholm, Manilla kl. 11,30. 
Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Tierp, Nath.-kyrkan kl. 11,15. 
Visby, Domkyrkau kl. 2. 
Klinte, Kyrkan kl. 10,30. Nattv. 
Stockholm, Sveav. 36 kl. 7,30 (se 
nedan). 
Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Valdemarsvi k , Kyrkan kl. 10,30. 
Västerhaninge, Kyrkan kl. 3,15. 
Södertälje, Kyrkan kl. 1. 

Stockholm. Församlingsafton anord
nas av Evang. Brödraförsamlingen, 
Sveavägen 3,6, torsd. den 17 okt. kl. 7,30. 
Föredrag av; pastor Marx: >~I kärleke_ns 
tjänst» - något om Brödraförsamling
ens historia och uppgift. Ljusbilder. -
Samkväm. 

S. G. Svenfors, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
L . 5. Kalmar, Domkyrkan kl. 6. Natt

vard. 
S. 6. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 4. 
S. 13. Malmö, · V. Skrävlinge kyrksal 

kl. l : '; 
S. 13. Hälsingborg, Förs.-hemmet kl. 6. 
L. 19. Nässjö, Förs.-hemmet kl. 6,30. 
S. 20. Ljungby, Kyrkan kL 1. Nattv. 
L. 26. Markaryd, Köpingens skola kl. 4. 
S. 27. Hässleholm, Kyrkan kl. 1. 
S. 3/u· Ängelholm, Kyrkan kl. 3. Natt

vard. 
G. Bratt, 

Hovsgatan · 14, Växiö. Tel. 27 10. 

fick göra denna resa, började det 
skymma ·för hans ögon. 

Hur skulle, vi göra i en sådan 
situation? Skulle vi inte knota 
över ett så grymt öde? Skulle vi 
väl kunna bedja som denne yng
ling, när han · knäböj de i ett litet 
tempel i Florens: »Herre, lär mig 
att bära mitt kors, som du bar 
ditt. Låt mig ej bliva en börda 
för mina medmänniskor. Lär mig 
att bliva till glädje och nytta i 
din tjänst.» 

Han bad ej: »Herre, befria mig 
från mitt lidande». Han bad i stäl
let om kraft och hjälp att kunna 
bära det rätt. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i kt. 

L. 5. 
s. 6. 
s. 6. 
s. 13. 
s. 13. 
L. 19. 
s. 20. 
s. 20. 

s. 27. 
s. 27. 
s. 3/11· 
s. 3/11· 

Mariestad, Kyrkan kl. 12,15. 
Skövde, Förs.-hemmet kl. 9,45. 
Töreboda, Kyrkan kl. 12,30. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 1. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 3,45. 
Alingsås, Kyrkan kl. 3,30. 
Vä,nersborg, Kyrkan kl. 1,30. 
Göteborg, Västra Skansgat. 1 B 
kl. 4,30. 
Skara, Förs.-hemmet kl. 11,45. 
Lidköping, Kyrkan kl. 2,30. 
Halmstad, Dövstumför. kl. 12,15. 
Varberg, Förs.-salen kl. 3,15. 
Hilding B e r g f el t , 

Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
På grund av militärtjänst meddelas 

gudstjänsterna genom personlig k~llelse. 
C a r l-A k e A r e s k o g, 

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. · 

Meddelande för Finland. De evaku
erade svensktalande dövstumma uppma
nas att för Kyrkobladets distributions 
skull anmäla sin nya adress till pastor 
L. A. Paunu, adr. Kottby, Åggelbyvägen 
12 B. 

Föreläsning. 
Mjölby, Förs.-hemmet, den 20 okt. kl. 

5. Pastor Svenfors: »Indien». Ljusbil
der och film. - Dövstumföreningen har 
samma dag höstfest med början kl. 2. 

VIGDA. 

Bror Elis Göte Johnsson och Sonja Gun
org ust:afsson, ar stad, den 31 aug. 

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

AVLIDNA. 

Johan Leonard Lindquist, Helgum, Ång
ermanland, den 1 juni, 80 år. 

Gustaf Edvin Södergren, Rasbo, Upp
land, den 3 juni, 31 år. 

August Stjärngren, Skönsberg, Medel
pad, den 29 juni, 90 år. 

Nils Emil Olsson, Årjäng, Värmland, 
den 14 aug., 62 år. 

Karl Fredrik Reinhold, Landskrona, den 
29 aug., 70 år. 
Din nåd, o Gud, oss vare nog. 
För vad du gav, för vad du tog. 
För löftet om ditt paradis 
Dig vare tack och lov och pris! 

ANMÄL ADRESSFÖRÄNDRING till 
distriktets dövstumpräst eller till Kyrko
bladets expedition; 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1940 


