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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd

Den stora vita här vi se
Som tusen fjäll i snö sig te
I tronens ljus,
Vid palmers sus,
Säg vilka äro de?
Det är den skara utan tal
Från denna jordens sorgedal,
Som ren och god

I Lammets blod,
Nu står i himlens sal.
Högt över jordens kval och tvång
De fira nu sin kyrkogång
I tempelkor,
Där Gud själv bor
Bland alla änglars sång.
Sv. Ps. 145: 1.

74

Den stora vitå. skaran.
Sedan fick jag se en
stor skara) som ingen
kunde räkna) en skara ur
alla folkslag och stammar·
och folk stå inför tronen
, och inför Lammet). och de
voro klädda i vita) fotsida
kläder och hade palmer i
sina händer.
Upp. 7: 9.
Vilken är denna stora skara, som
står inför Guds tron? Det är de
som kommit ur de;n stora bedrövelsen ·och som ha tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lanimets
blod. Nu tjäna de Gud dag o~h
natt i hans te~pel. ,Pe skola icke
mer hungra och iclte mer törsta;
Ty Lammet, som står mitt för tronen; skall vara deras herde ·och
leda dem till livets vattenkällo~·,
och Gud skall avtorka alla ,tårar
från deras ögon. (Läs Upp. 7: 917.)
De äro ko~na från alla folkslag
och stammar och tungomål. lVIen
hur olika deras liv än varit här på
jorden, så äro de alla lika 'i detta,

Här levde de i stort förakt,
Men se dem där uti sin prakt
l tronens glans
Med palm och krans
I härligihet ooh makt!
Här livet ofta tårar gav,
Men Gud dem alla torkat av.
Nu vid hans bröst
De finna . tröst
Hö.g t ovan död och grav.
Nu står dem kvar vad dock är bäst:
Hos Gud en evig glädjes :(est,
Och Lammet själv
Vid livets älv
Är både värd och gäst.

att de »tvagit sina kläder och gjort
dem vita i Lammets blod ». De ha
_av Gud.fått förlåtelse för sina synder. I all nöd och bedrövelse, i fara
och frestelse, ha de hållit sig nära
Gud och låtit honom hjälpa dem
att ha tålamod att lida och att
kämpa och segra.
Så vända vi våra ögon upp till
.Guds himmel ·och till den stora
skaran inför .Guds ·ansikte. Och vi
bedja: Gud hjälpe oss, att vi en
gång må få vara med där.
Och Gud vill giva detta åt var
och ·en av oss, när vi vill komma
med ·vår .synd till honom. Han vill
giva oss detta, när vi förbli hos
honom och av honom få kraft till
kamp och se-ger. ·.
Gud vill! . Skulle inte också vi
vilja? Låt oss -hålla oss fast vid
·Gud och ·aldrig släppa honom. Då
skall vi få kraft . att kämpa oss
igenom alla bedrövelser och en
gång få vara med i den stora skaran inför Gud.
Conrad Svendsen.

Dig hjälteskara segersäll,
Ett mäktigt, · tusenfaldigt llell !
Ty fast du stod
Med heligt mod,
Hell dig, Guds Israel!
Du världens glädje har försmått
Och korsets väg i smälek gått;
Ty. skördar du
Med jubel nu
Vad du med tårar sått.
Så höj din röst, du Lammet brud,
Att världen all ger återljud:
Pris vare dig
Evinnerlig,
All nåds och trohets Gud!
Sv. Ps. 145: 2-3.
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När får och . mor .åro ·dovst:
u.mma ..
. -. :.
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:;,Ellas fa-r ocli mor voro dövstum- detta unq,epverk nu såväl som: på
ma. En dag talade fröken i skolan Jesu . tid:-::. Och om det nu skedde
om hur Jesus botade en dövstum. sa~ hlif glada skulle .inte far · och
Aldrig förr hade Ella hör-i . på . så . mor ·blL ,Ella bad en- liten hön . och'
uppmärksamt, när fröke'n·. oerätta~ · somnade. strax därefter i gfad för- ·_ ·
de någonting. 1Hela dagen·hade .hon hoppning om atf bönen snart skuldetta i .tan:Karria .. 1;åhk, att en' döv.- ,le gåi ·uppfyllelse.
·
'. s.tum,·.:-: 11:.ade fått sin hörsel igen,! ,
Nästa dag . tafatle Ella om _för
· '., Tänk;;~~ tänk om det bleve ·så med 'm or; att hon bett Gud ge pappa
·· ·pa:p:P'al:. och mamma! Då skulle · de och mamma · hörsel. Hon undrade
· kull.na hör.a henne .fala och sjunga, om i:Ilte mamma skulle bli mycket
',_;·hör_a musik och allt, allt. Med · ens glad, om det blev så. Men mamma
·~ tyckte . hon . att allt var så ledsamt tänkte inte som lilla Ella. Det kan· och ~ olyckligt som det nu var. Hon
ske inte bleve så bra, menade hon,
, i'. ty.c kte kanske mest synd om sig _ om hop. fic~ sin hörsel igen. Nog_
- ··-själv, som ·inte hade en sådan pap- skulle -hon kunna höra, · både när
pa och mamma som andra harn. Ella ~ och andra människor talade,,
Nu mindes hon, hur kamraterna men lion skulle inte förstå det ...
nyfiket tittat på henne, när hon Det var nu så många år sedan tecknat med sin mamma. Ja, för- · mor · var helt liten riär ·hon blev
resten tittade nästan alla . männi- ·. döv - så hon hade glömt alla ljud.
skor så förfärligt på dem. Aldrig Och skulle hon nu få sin hörsel
förr hade hon känt, hur olyckligt tillbaka; så dröjde det nog mycket
det var att ha en dövstum far och länge, innan hons-kulle kunna skilmor. Om de ändå hade kunnat ja på de olika ljuden. Mor trodde
höra! Då hade hon sluppit alla de att det var lyckligast, om allt fick
besvärliga frågorna~ hur hon lärt. fortfara, som det .en gång blivit.
sig tala, eller om hennes pappa och Hon och far önskade nu bara, att
mamma kunde läsa och skriva och de skulle 1yckas att uppfostra sina
mycket annat, som folk frågade barn till hederliga och goda mänom. Egentligen kunde Ella inte niskor. Man skulle inte kunna
begripa, varför folk frågade så. säga, att de <:lövstumma inte kunMamma hade väl lärt henne tala, : de uppfostra sina barn ordentligt.
som andra ibarns mammor hade
Nu skämdes Ella över alla de
lärt dem. Ty hennes mamma hade dumma tankar hon haft i går ..Hon
lärt · sig tala, när hon gick i döv...: ville bli en snäll och duktig flicka,
stumskolan. Och hennes pappa så att far och mor inte skulle bekunde berätta så mycket trevligt höva skämmas för henne. Det
som han hade läst i tjocka böcker. fann$ inte så · duktiga föräldrar
Ja, _n og kunde de läsa öch skriva som hennes. De voro dövstumma,
som andra människor, fastän de men kunde ändå ·reda sig lika bra
voro dövstumma.
· som alla andra människor. · 0, vad
På kvällen när hon läst sin af- hon tyckte ·om sin pappa och mam"'"
tonbön, kom .Ella att tänka på nå- ma. Inte ville hon byta med något:. . Hon _skulle .he Gud _a tt pappa gon, och aldrig, aldrig mer ville,
och mamma skulle få sin hörsel hon vara missnöjd över att pa
igen. Det skulle väl vara möjligt dövstumma föräldrar~
att Gud skulle höra henne och göra
Efter Alma Al>rahamsson i De dövst. julgåva.
0

.

.
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I NATTENS MORKER
leder fyrens ljus sjömannen genom ·havets många faror.
Han styr efter dess sken tills dagen gryr.

RVEN FOR OSS
lyser en fyrbåk på vår färd genom livet. Det är Guds ord.
Låter vi dess ljus leda oss genom livets mörker och mödor
kommer vi fram till det eviga ljusets land.

Tre slags människor.
Det finns tre slags människor:
1. Först de som icke ha någon
bestämd mening med livet. De lever var dag utan mål. De tager
var dag som den .k ommer, gör sina
plikter .- men deras liv går på en
slump - liksom vrakgods från ett
förlist fartyg som drives hit och
dit av strömmen.
2.. And~a ha en dubbel mening:
Guds rike o c h världen. De ha

liksom två hjärtan - eller med
proletens. u~try.ck: >~Såsom bröd
bakat bar.a på ena sidan».
3. Det tredje slaget av människor har till måL att sätta in hela
sin själ på att göra Guds vilja,
så att livet leves helt för honom.
Var vill du placera dig själv, om
du vill vara ärlig - under 1 eller
2. eller 3"?
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·Bara en dövstum.
Det var en brännande. ·het juni- de en ko, en gris och ett får. Fa"'"
dag jag kom till ett vackert ålder- dern kom med i kriget 1864 och
domshem. Genom en lång korri- blev tagen till fån:g a av .tyskarna.
dor gick jag till dörr nr 9. »Chres- · Så blev han sänd till dövstumter Jensen» står det på en liten skolan. Efter konfirmationen kom
lapp på dörren. Jag öppnar dörren han i tjänst först i sin hemtrakt
och sedan till en stor gård, där han
försiktigt och går in.
Den sjuke ligger påklädd på sof- hade över 100 kor att passa. Han
fan. Nu vaknar han och ser på den måste a:r~beta från tidigt på morfrämmande. Han känner igen mig gonen till sent på aftonen.
och sätter sig upp - med en. smu- '
»När . jag inte orkade arbeta
m'er, blev jag skickad till fattigla svårighet. Vi hälsar.
Det är stekhett i det lilla rum- gården», säger han vemodigt.
»Trivdes du på · fattiggården?»
met. Flugorna svärmar i fönstret.
Hela utsmyckningen i rummet är frågar jag.
Han rynkar litet på näsan, men
en spegel och ett fotografi i ram.
Där sitter han framför mig, den svarar inte utan säger diplomaensamme marinen, ensam dag ef- tiskt:
ter dag, ensam med sina egna in- · »Bäst· här på vilohemmet!»
»Kan du äta apelsin?» frågar
nestängda tankar, ensam i sin dövstumhet. -Vem kan undra på att jag, i det jag skalar och delar den.
Han ni.ekar och tar emot de små
en människa blir litet underlig,
när hon alltid är lämnad åt sig bitarna. Han har inga tänder så
själv och i.ek~ kan samtala med han måste ta sönder bitarna med
någon?
händerna, innan han äter dem. LiDen sjuke har slitna, dåliga klä- . tet saft rinner ned på byxorna,
der. Men uttrycket i ansiktet är men det bryr han sig inte om. Och
livfullt och de blå ögonen blicka snart är apelsinen uppäten.
uppmärksamt på mig genom de
Jag tar fram Nya Testamentet
gammalmodiga j ärnbågade glas- och läser Johannes 10 :de kapitel.
ögonen. Han har legat sjuk länge. Jesus säger: »Jag är den gode herNu är han uppe litet, men kraf- den». Han följer uppmärksamt
terna äro svaga och händerna ska- med och ser på mina fingrar, när
jag stavar de heliga orden. Han
kar.
Han börjar samtalet med att pekar mot fönstret, där en predikopeka på huvudet o~h . te.c~nar »ner- samling ligger.
»Ja», säger han, »jag minns det
ver». Jag förstår·· hono'm. Han
har huvudvärk. · Därefter · --Pekar väl ... det lärde vi på institutet i
han på magen och tecknar ·· »itu». Köpenhamn, när vi var barn.»
Han känner . det tydligen som· om
Det är en rik upplevelse att få
tarmarna hade . g~tt sönder.,
sitta så en stilla eftermiddag och
Vi tålar litet om mat och natt- samtala med den gamle dövstumsömn. Han visar på ringledning- me om herden, som vill taga oss
en, som kan tillkalla hjälp om han vid handen och föra oss till sin
känner sig dålig.
himmelska glädje. ,
Vi ser ut genom fönstret. Han
Jag avslutar meP, ..en kort bön
pekar på korna som går och betar och »Fader vår».
och iberättar om sina pojkår i det
Besöket är förbi. ,J ag reser mig
fattiga barndomshemmet. De ha- för att gå, den sjuke trycker min
I
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hand till avsked. Så går jag till
dörren, och han förklarar noga hur
jag skall hitta ut ur huset.
Jag blir stående i dörren, kan
inte riktigt slita mig lös. Så lyfter
jag' handen och vinkar. Han gör
detsamma. De trofasta · ögonen ler
trötta genom de rostiga järnglasögonen .·. . Dörren stänges.
Jag lämnar sj ukrummet med en
känsla av glädje och tacksamhet

över att ha fått den uppgiften i
livet att vara själasörjare för dövstumma, av vilka många leva på
»livets skuggsida», och som längtar efter att få tala med någon,
som förstår dem.
»Bara en dövstum!» Men med
ett hjärta öppet för sanning och
godhet!
Efter P. H. i danska tidn. Effata.

Snyltväxten
Snyltväxten kom till oljeträdet: »Låt mig bo under din skugga, låt mig få en plats mellan dina
grenar!!»
Oljeträdet svarade: »Nej, stopp!
Jag skulle förlora all min .saft, om
jag lät dig klänga fast vid mig.»
Så gick den till vinstocken: »Låt
mig få en plats mellan· dina rankor!»
Men vinstocken svarade : »Jag
känner dig, jag vet hur du stjäl
kraften från den · som ger dig
skydd. Jag vill inte för din skull
mista mina druvor!»
Snyltväxten förstod, att här
nyttade dess försök intet. ·
»Jag ·måste- söka mig någon annanstans, där man inte känner
mig, och visa mig riktigt oskuldsfull», sade den till sig själv.
Den kom till äppl~trädet. Detta
sade inte nej. »Den lilla plantan
kan ju ingenting göra mig», tänkte
äppleträdet.
Snyltväxten slog rot och växte
upp - växte med förfärlig fart.
Men äppleträdet blev kvävt och
dog.
Så lyder legenden. Men ·dessa

enkla ord beskriver en fruktansvärd verklighet: syndens förhållande till människan.
Den kommer inställsam och
oskyldig redan i barndomsåren,
och där den får lov att bo, börjar
den redan sitt förstörelsevei;-k. ·
Den kommer till den unge och
visar sig så ofarlig, och det går
många, som det gick äppleträdet
i legenden. Man tänker för sig
själv: Det kan då inte vara farligt. Men innan man riktigt vet
hur det skett, så har den klängt
sig omkring en så att man kvävs:
Mången syndig och ond vana, som
man senare i livet fick lida svårt
av, började med tanken: . Vad ont
kan det vara i detta?
Synden är inte farligast, ·där den
riktigt visar sin hemska makt. Där
kunna vi se den och akta oss för
den. Långt farligare är den, när
den listigt kommer och smyger sig
inpå oss och försöker intala oss att
det inte är ~å farligt. - . En dag
var äppleträdet kvävt. - Lek aldrig med synden. Låt den aldrig
få plats i ditt liv.

AVLIDNA.

Ack, att jag dit ur sorg och strid
Må komma, Där Gud församlar i sin
frid De fromma! Min Jesus vände Snart
mitt elände I fröjd och salighet förutan
ände.

Frans Oskar Karlsson, Trehörna, östergötl., den 31 aug., 79 år.
Axel Rudolf Holmberg, Uppsala, den 9
okt., 54 · år.
·

(Buddha.)

Sv. Ps. 599: 6.
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.Plan för daglig bibelläsning.
Alla helgons dag. 3 nov. Glädjens och
fröjden eder! Matt. 5: 1-12.
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 Kristus.
F. Ef. 6: 13-20. Tagen på eder hela
Guds vapenrustning!
L. Upp. 7: 13-17. Gud skall avtorka
alla tårar.
25 sönd. e. Tref. 10 nov. Den yttersta
tiden. Joh. 5: 21-29. ·
M. Matt. 11: 25-27.. Jesus lär dig att
känna Gud.
T. Matt. 11: 28-30. Jesus säger: »Kom
till mig! »
0. 1 Kor. 15: 22-28. Kristus skall övervinna döden.
T. 1 Tess. 5: 12-24. Varen fridsamma!
F. Matt. 25: 31-46. Har du visat kärlek mot andra ?
Li. Hebr. 4: 9- 11. Låt oss sträva efter att komma till himlen!
26 sönd. e. Tref. 17 nov. Var vaksam!
Matt. 25: 1-13.
M. Mark. 13: 31-33. Ingen vet, när tiden är inne.
T. Matt. 244: 37-44. Är du beredd?
0. 2 Petr. 3: 10-13. Nya himlar och
en ny jord.
T. 2 Petr. 3: 3-9. Guds löfte är fast.
F. Upp. 22: 10-17. Om du tror på Kristus, så längtar du efter Honom.
L. Upp. 22: 20. Kom Herre Jesus!

Domssöndagen. 24 nov. På domens dag.
Matt. 25: 31-46.
M. Matt. 24: 15-28. Låt dig icke föras
vilse·!
T. Matt. 25: 1-13. Var redo att taga
emot Kristus!
0. 2 Tess. 2: 1-12. -Låt ingen bedraga
eder!

Föreläsningar.
Nyköping, den 8 dec. efter Gudstjänsten. Rektor Zommarin: »Fem månader
i försvarsberedskap ».
Norrköping, Dövstumför., den 10 nov.
kl. 3, samma föreläsning.
Linköping, Stolplyckan, den 9 nov. kl.
6, samma föreläsning.
Motala, den 10 nov. efter Gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Något om blinda dövstummas undervisning» med filmen »Talande händer». - Den 8 dec.

T.

1 Tess. 5: 1-10. Gud · har bestämt
oss till frälsning.
F. · 1 Tess. 4: 13-18. Den som tror, skall
alltid vara hos Gud.
L . Joh. 14: 1-3. Tro .På Gud!

1 sönd. i Advent. 1 dec. Herren kommer till oss. Luk. 4: 16-22.
M. Matt. 21: 1-9. Välsignad vare Han,
som kommer, i Herrens namn!
T. Joh. 18: 33-37. Jesus är konung.
0. Rom. 13: ·11-14. Må vi alltid göra
det som är rätt.
T. Upp. 3: 19-22. Se, jag står för dörren och klappar! !
F. Kol. 1: 9-14. Tillhör du Kristi rike?
L. Upp. 11: 15-18. Kristus regerar över
alla land.
·

2 sönd. i Advent.

8 dec. Väntan på
Luk. 17: 20-30.
M. Luk. 21: 25-28. När Kris~us kommer.
T. Luk. 21: 29-36. Guds rike är nära.
Var beredd, när
0. Luk. 12: 35-40.
Herren kommer!
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!
Herrens dag.

3 sönd. i Advent. 15 dec. Bereden väg
för Herren ! Luk. 3: 1-6.

M. Matt. 11: 11-15. Träng dig in i Himmelriket!
T. Matt. 11: 2-10. Herrens mäktiga
gärningar.
0. 1 Kor. 4: 1-5. Döm icke någon!
T. Hebr. 4: 11-13. Försök att komma
in i Guds rike!
F. Matt. 26: 40-41. Vaken och bedjen!
L. Matt. 1: 8-21. Kristus skall frälsa
sitt folk.
4 sönd. i Advent. 22 dec. Herren är
nära. Joh. 1: 21-27.
M. Fil. 4: 4-7. Herrens närhet giver
glädje.
kl. 4. Fröken Fondelius: »Om Finland
och Runeberg». Ljusbilder.
Visby, KFUM, den 17 nov. kl. 1 och
kl. 3. Fröken Fondelius: »England på
nära håll» och »Finland». Ljusbilder.
Gävle, Stadshuset, den 1 nov. kl. 7.
Fröken Fondelius: »Finland och Runeberg». Film.
Falun, Husmodersfören., kl. 6. Fröken Fondelius: »Lapparnas liv». Film.
Hudiksvall, Förs.-salen i Apotekshuset, kl. 3. Fröken Fondelius: »Finland
och Runeberg». Film.
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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. 2. Enköping, Kyrkan kl. 2,30.
s. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
F. 8. Reijmyre, Kyrkan kl. 2,30.
L. 9. Vadstena, Klosterkyrkan -kl. 12.
s. 10. Motala; Kyrkan ·kl. 1.
F. 15. Malmköping; Kyrkan kl. 2.
L. 16. Strängnäs, Förs.-hem. kl. 10,30.
s. 17. E~kilstuna, Klosters Kyrka kl.
12,30.
.
'
T. 19. StÖckholm,
Hedvig ·Eleonora
Förs.-sal kl. 7,30 . (se . nedan).
·
L. 23. Köping, Kyrkan kl. 4. ·
s. 24. Västerås; Domkyrkan , kl. ·L
L. 30. Tullinge, närmare meddelas se·nare.·
DECEMBER:
s. 1. Stockholm, Manilla kl. 11.
s. 1. Stockholm, ~ Storkyrkan · kL 1
(obs. tiden!).
· ·
s. 1. Uppsala, Vindhem kl. 3,30. ·
L. 7. Katrineholm, Kyrkan kl. 3,15.
s. 8. Nyköping, S :t -Anne Hus kL 11.
L. 14. Mjölby, Kyrkan kl. 5.
s. 15. 1.forrkÖping; Hedv. ·Kyrka kl. 1.
L. 21. Finspong, ··Slottska pellet .kl. 2, 30.
s. 22. Li'f!köping, Dm:!ikY,rkan kl. 1 . .
Stockholm. · Försarnlingsafton anord-

nas i Hedvig · Eleonora : Församlingssal, ·
Jungfrugat. 2 (narå österrrialmstorg),
tis,d. d. 19 ,nov .. kl. 7,30 . . Pastor -Akerhjelm berättar något om sina erfarenheter som .' fältpräst vfä svenska frivilligkåren under' ffoska -krlge't . samkväm ..
Konfirmanderna. å .'Manilla åren: · 1929
-1939 samlas Sveav. 36 .torsd. den 14
nov. kl. 7;30; ·
A rbetsk.r et'sen . samlas deri .12 nov-. kl.
7 i Vesslevägen 7, Ålsten:
·
~ e ·~i 0 r,s,:
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

.s. 'a::· s

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

NOVEMBER:
S. 3. Ängelholm, Kyrkan kl. 3. Nattvard.
L. 9. Karlskrona. Förs.-hem. kl. 5,30.
s. 10. Växiö, Domkyrkan kl. 2,30.
L. 16. Vetlanda, Kyrkan kl. 2 ,30.
s. 17. Västervik, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
L. 23. Eksjö, Förs.-hemmet kl. 7.
S. 24. Jönköping, Sofia Kyrka kl. 1.
Nattvard.
0. 27. Hovmantorp, Dövst.-h. kl. 3,30.
L. 30. Värnamo, Kyrkan kl. 3. DECEMBER:
L. 7. Älmhult, Kyrkan kl. 3,15.
S. 8. Lund, . Dövstumskolan kl. 9,30.
S. 8. Lund, Alhelgonakyrkan kl. 1.
Nattvard.

s. 8.
L. 14.
s. 15.
s. 22.
F. 27.
L. 28.

s. 29.

Lund, Råbylund kl. 5. Nattvard .
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 6.
Kristianstad, Kyrkan ·kl. 1.
Landskrona, Kyrkan kl. 2.
Hovmantorp, Dövst.-h. kl. 3,30.
Hälsingborg, S :ta Maria Kyrka
kl. 6.
Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal

kl. 1.
G. Bratt,

Hovsgatan 14, Växiö. ·Tel: 27 10.
V ä h ·e r s b o.r g ·s · d i s t r i k t.
NOVEMBER: - .
s. 3. Halmstad, Dömst.-för. kl. 12,15.
S. - 3; -Varberg) Förs._•salen : kl. 3,15.
S. 10. Tidaholm, Förs.-hem._ -kl. 11,30.
S~ 10.
Falköping, Förs . -he:r:nmet kl. 3..
S. 17. Ulricehamn, Förs.-b.em~ kl, .1 1,45.
S. 17. Borås, Förs.-hemmet- kl. 3,45.
L~ 23. .. Kungsbacka, Kyrkan kl. 11,30.
S. 24. Kungälv, Kyrkan· kL 1·,15.
s. 24. : Gqfeborg, V:a · Skans·g . 1 B kl. 5.'
L. 30. Vara, Kyrkan kl. 12,45.
DECEMBER:
' . ,
.
S. 1. U 4devaUa, . Fqrs.-salen kl. 1;1,lQ.
S. 1. Vänersborg, Kyrka~ kl. . 1,45. ·
s. 8. Falköping, Förs.-hem: kl. 10,30.
S _. 8. Borås, Fö:i;s.-hemn}et. kl. · 3 . .
s. 15. Halms~ad, Dövstumt9r. kl. 12,1() .
Hilding Berg

je l

t, ·

·. Kungälv. · Tel. · 14: - .
ö r e b r 0 d 'i s t r i k t.
NOVEMBER:
L. 9. · Rättvik, F.örs.:.herrnnet kl. 15,30.
s. 10. Borlänge~ Förs:-heinmet kl. 13.
(F. d. dövstumfä.r. österlund.)
På. grund åv militärtjJipst' . meddel~s
övriga Gudstjänster, so.m· kunna anordnas, genom personlig kallelse.
0 ar l-A k, e Ar €f s-'k· o g,

Storgatan ·43, örehro. Tel. 154 78 .
VIGDA.
Karl Axel August Wiberg och Helga
Viola Högman, Stockholm, den 5 okt.
Artur Charles Konrad Sandberg och
Ingrid Maria Johansson, vigda i Visby
Domkyrka den 12 okt.
Karl Harald Andersson, Färila, och Gerda Linnea Johansson, Katrineberg,
Hälsingl., den 12 okt.
Karl Vilhelm Krahner, Sundbyberg, och
Elsa Linnea öberg, Stockholm, den
19 okt.
Knut Åke Persson, Väderstad, östergötl.
och Greta Rut Linnea Kling, Nässjö,
den 19 okt.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse
till deras viktiga förening.
Nästa nummer av Kyrkobladet ut-

kommer till jul.
Föreläsningar å sid. 79.
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