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Varen icke förskräckta. 
Julen för ett år sedan lärde 

mången att förstå julens evange
lium. Vi här i Finland levde då 
ett underjordiskt liv, liksom levan
de begravna. Vi hade grävt oss 
boningar, »korsur», i jorden och 
försett dessa med tak av balkar, 
sten o.ch saud. »Korsurna» voro 
våra hem, fastän de mest liknade 
potatiskällare. Där ibodde vi, då 
man ej behövde vara ute på sin 
plats och. kämpa emot fienden, som 
oavibrutet stormade mot våra lin
jer. - Vi hade dock väntat en 
fridfull jul, så som det :berättas 
från förra världskriget, att de stri
dande parterna firade en fridfull 
julafton i skyttegravarna med jul
granar och j ulisång. Icke ett enda 
skott hade skjutits. Soldaterna 
fingo då känna att det verkligen 
var jul, fridens stora fest. Men 
så var det inte i vårt krig. Då vi 
sutto i våra underjordiska skydds
rum, sjungande våra käraste jul
psalmer och sånger och läsande 
julens underbara evangelium, kun
de vi tydligt höra kanoneldens 
hemska julmusik vid Taipale, där 
dödens förödande sång ljöd över 
kärlekens och fridens tysta !bud
skap. Och tidigt på julmorgonen, 
samma tid som våra käraste där 
hemma åkte med slädar och kling
ande bjällror till julkyrkan, vak
nade vi vid att vår »korsu» skaka
des av väldiga stötar. 'Tusende 
granater slog ned. Många av våra 
tappra soldater stupade eller blevo 
sårade den dagen. Det tycktes 
vara en dödens oah hatets jul. 

Men den julen lärde oss ute vid 
fronten fö:r~stå, att julens budskap 
verkligen var ett tröstande :bud
ska;p i våra svåra förhållanden. 
ÄnglaJbudet: »V aren icke för
skräckta», var ett ord vi då be
hövde. Det var som om till och 
med Gud hade förkastat oss, då 
vi ensamma stodo mot en väldig 
fientlig arme. Det tycktes vara 

omöjligt att :bestå i kampen. Då 
fingo vi höra Guds ord ·säga: »Va
ren icke förskräckta - - - ty 
i dag har en Frälsare blivit född». 
Vi kände trots allt, att vi dock ej 
voro ensamma, ty även för os!s har 
Frälsaren !blivit född. Och i tro 
på honom kunde man vara lugn 
också i den svåraste stund. Han 
gav en inre julfrid, som ock är 
den enda sanna julfriden. 

Nu är julen åter kommen. Ock
så nu äro människorna oroliga _för 
närvarande stund och för framti
den. Man vet inte, huru man skall · 
reda sig -över vintern. Det är brist 
på mat, på värme, kanske också 
på a~bete. Priserna äro höga, lö
nerna ha ej stigit i samma mån. 
Man vet inte huru lönen skall räc
ka till mat och hyra. Vi ha svåra 
tider i detta nu och i framtiden, 
om också det stora kriget skulle 
avslutas. 

Också i år, denna jul säger Guds 
ord i julevangeliet: »V aren icke 
förskräckta! » Julen förkunnar oss, 
att vi verkligen 1ha en F r ä 1 sa r e, 
som blivit vår broder och vår hjäl
pare. Han som själv var hemlös, 
han känner nog våra evakuerades 
sorg ö,ver deras förlorade hem. Han 
som ständigt umgicks med lidande, 
hungriga och fattiga människor, 
han förstår alla våra svårigheter. 
Som vår broder förstår han vår 
timliga nöd. Som Guds Son är han 
en mäktig Frälsare, som verkligen 
kan hjälpa oss. Han frälsar oss 
från allt ont. Han förlåter oss 
våra synder och giver en inre frid 
och glädje i våra hjärtan. Och 
därmed hjälper han oss också att 
bestå i all timlig bedrövelse. 

»V aren icke förskräckta. Se, jag 
bådar eder en stor glädje, som 
skall vederfaras allt folket. Ty i 
dag har en Frälsare blivit född åt 
eder i Davids stad, och han är 
Messias, Herren.» Luk. 2: 10-11. 

L. A. Paunu. 
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Snart är året 1940 med alla dess 
strider, sorger, oro och svårighe
ter ett minne blott. Under detta 
år ha vi mer än förut fått påmin
nelse om, huru allt här ipå jorden 
är förgängligt. Många, · många, 
som vid detta års början ej alls 
tänkte att detta år skulle vara de
ras sista, ·ha nu lämnat livet här 
på jorden och trätt inför all värl
dens domare. Genom de stora och 
skakande händelserna i världen ha 
många ry.ckts bort i sin ungdom. 
Och vi som genom Guds nåd alle
na fått leva i yttre fred, ha nästan 
ständigt fått känna den plågande 
oron för att den stora olyckan 
hastigt kan vara över os.s. När vi 
.nu i ny.årstid liksom vända vår 
blick til1ba:ka för att se på de 
gångna dagarna, är det visserligen 
många vemodiga minnen som mö
ta oss, men mest borde vi känna 
tacksamhet mot Gud, för att Han 
av sin stora barmhärtighet hittills 
så märkvärdigt har hjälpt vårt 
folk genom detta farofyllda år. 
Varför ha just vi fått ha fred och 
haft det ibättre än de flesta folk i 
Europa? Äro vi bättre än de and
ra? Ack nej. Endast Gud vet var
för. AHt är Hans nåd. För detta 
kunna vi endast i djupaste öd
mjukhet tacka Honom, och Honom 
ensam. - Men då vi se framåt, är 
det ljusare då? Tyvärr icke. Vad 
det nya året kan föra med sig till 
vårt folk och till den enskilde· 
bland oss, veta vi icke. Framtiden 
är för oss liksom in(höljd i ett oge-
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nomträngligt töcken. Det enda 
som vi i all denna ovisshet oc'h 
svårighet kunna trygga oss vid är 
Guds :stora nåd, som Han för vår 
Frälsares Jesu skull vill giva dem, 
som med uppriktigt och ödmjukt 
hjärta .söka Honom. Slösa därför 
inte bort de dyrbara nådedagarna, 
som Gud kanske ännu vill giva 
dig. .Snart kan det vara för evigt 
för .sent. Sö!k därför nu din Fräl
sare i Hans ord o.ch nattvard un
der detta årr Kom med all din 
synd och all din sorg till Honom 
och bed om förlåtelse och hjälp. 
Du får tala med Honom. Han vill 
höra på dina !böner, huru enkla de 
än äro. Herren tänker icke på de 
många va.ekra orden, utan Han ser 
till hjärtat. Många frestelser får 
du nog känna, men endast med 
Hans h:jäl1p kan du vinna seger 
över dem. Så kan du komma bort 
ifrån synden och bliva omvänd, så 
att du kan tjäna Jesus. Då kan du 
också v,ara lugn inför allt för
skräckligt, 1som framtiden kan föra 
med sig. I sorgen vill Herren 
trösta. I ensamheten vill Han giva 
dig ro. Han vill leda dig vid sin 
starka hand också genom dagar 
som komma. Vad som än sker, 
kan du då tröista dig med vad Her
ren själv lovade sina vänner: »Se 
jag är med eder alla dagar intill 
tidens slut.»' Är Herren med dig, 
ja då kan 1sj älva döden icke göra 
dig ,skada, den endast liksom öpp~ 
nar dörren för dig till evig frid i 
Guds rike. H. Bergfelt. 



sonen . 

.. D~~ var glädje i Tj?i ~å~ , , ; __ Zb 1 tiH laprpbyn. Då kunde de få 
nar aldste o e~--fopi tI . ~a . \;li: hur det var. 
De hade fö. u tre' d~ktig · eko De~lev ingen glad dag i Tjoi-
Men se, en pojke det var al t 0 o is ~~t'& den dagen de fått ibe:sked 
mer ändå, när man hade e av Jt._~ftOrn. Deras lille son kunde 
hjord så stor som Tj oikis, och :~ra och skulle aldrig komma 
inte kunde sköta den själv ut, - ~ ~t taii såsom hans systrar. Men 
måste ha lejd hjälp. Han kun de skulle vara lugna. Det fanns 
sitta långa stunder o~h bara titta skolor för så.dana barn. Där skulle 
på: rtltet JJiIJ1a, finiabirlsiltt:atMlie~ f !Vartt h:~:t:tf: > fålJiäfäT!si}g l?allt som han be-
s;ltoral ·J.~fo,hj ·11Va0kll!'al l dftömimå'r h.ran höv:Gie./i ~tförld~ sJWlle kunna få lika 
diöb~rla~<@m;}s:in · i ,Po{j.-k!ei.i -! N~og.)håde mty~:fuet :J~Uidje.Jlf\idhonom som av 
han · älltit~ . alfitl·~g~t åt!öMil~anä1 rl~i tM\~~Ji'.h:rdmffl:t n ·; · 
sii1J!l'.)thuSiteU. r H@!ini :~p:tmtli {,gå:.imy.b'kei n~:iNu iv~! d~Msl tt>rrtetlHfjoikis sto
lljtus1 ruhli wärnb~ IJ~~h ! 11Jlruihd1e.11 göra/ r~ J,dt'öm'.mäIVtfrNl sinj1:i~ 1 Men han 
detnsål g>6W"'.oc.w ·r (tmi~a:tlfil!Viömdt:ring bl~v sa m'äfrk~lirdtilgtJ:I-ugh, när han 
si'gr; 1 ~;1\1ie:nJ hiltwva11:det >s©\IillJom h.hri ly;ss:ttäd~ ti~q , hdina>M11§ttu1s hjärt
fåititu hleooeJ äni~käv~:rre~:. ;sedari>so'Fiien slitarld~ . s:riy.ft:fn:hfgäff. ~11t 1ti~hö.vde 
kommit 'l ~· gv Jsb riJ.;fl ·rn 18 :!.~ il; iili:~v v~11a·1 tfi(fpP}9§tJ. 1 ~t ilt-dntli ju 
- 1Mll-Jö.n TJ ~äx\fä1iif:cmti; 8 vai\tP·>frisR l!Jli l gmnJ<dt)ktöi<ti·' /hh.den Mtt-#1 c·JDe 
eah :Födkm<d;ardJ Ha:iinbatlEHiiivt 1Jar.s: k?und:ef~'\ikn huclfä>1flildffe~davlh~!ilittl~ 
djupäJ> ffa1'g"arnd~oHlic.kfmenJ'5sälrn:rlb K~nfska riti1M i-!o~hh:tneddtlmr1 ä-~ n6m 
<D.ttkr ·sihl. fä<!lel!S (>eystJlfåH~nh~t,o t~nd.e hi~fo Hatle :fi:6ia'ntle)10-t'Qnr;tHfö itala:rl 
hQ':riie .sföosäl~anrLh@otnltirM-> tifran dlredt-'ringsar.f ,tloo :g~d~ döktl>Pihifa11; 
JfonomH Han>fdrHj ~ fSåJ-;Jä;rtgei'moo ~m1~ ·~fa.~it nrriedJ ~fSfW )m.htiM J>airlnirls: 
aitt d ala, r.©clnd d:eJrlj>ridwh3JnJ' <:pågö:d tj.älh.$teres:a.o.tr. ::ffjtä,illlbyåltnä,ö1 vfä~t& 
gångq ga-vJ iifoån1 sigp~i0r,d l såoegeW,; 6-eksw å Hmy~lfe6 o~ 1sål<ii;ä1'ri · Uåi~rl 
domligh, inftei aUsliirroa:. :de'-Som;hörts. scim Jd:eli:;cs l@~ .. AiJHbiiJ :::h~d.ij ~jal 
fdn ·1 föok-0:rtila ::·~ä1if deJ J;toiEtd vid varit~llärarirl111a h(fä dö.vstlh.hsk/(;)lk,l 
sammreJ·lålde:rt ':>r Mo~ r1ruåi-t ·;niångilo mnnfo ~de. igift® .siig .. 1.>~n1ivistS4Je1 1fttt 
gå:ng-.er ·f1a11n:clen:mm;:m~J}idn 4mö$ eiiMMm:@ät?~r~, gl®~<(f(;.}t 1ly1.e,~.Wgä 
1lade. 'så:grnmedr latiti:. ~Uf:r. h:aim t-a1lro sås-0m ä11dvarbalrn ~j~J ka:1rnk~äqii11ti 
negtii1lliteN100ca;\ti!filgt. o c3fw ,2 nfr 1i giliafialt~ äri/i d,eN"sål, M:~r slroluwe-~ 
il fMen1 mdir .<-mclie .ook~ä ngivit b atlt.t nlicfifrffiil'utf·~s1täiigdaudo1tnuh:tilh'd~t 
påb'hågfcfut annat O'Vc'~Iilig.t j~·Lild~btm liVJ~S'o:rtl.cdtLiettnnient-a.Uirig 1-a>irståii~ 
lwl~CideusigiLåldcig'i omc: ij11·<abb lniie. Hur hhli~'Hn~et- detäisbanslikte't) stlla·. 
e11SH1Jär lhanswgprl..e \f.än;g~anIDpEl;- kiioävYdir©.jfl J)fä.ri\d~a ilr>oaj"dti:ilfö,)\L 
skiäl:ld~i.ta:hfött~åtand~srsrladrethårl ståf ooch:t ~iitnde rmeddij},~; slig,) ifit~d ' 
till'. fFör~timäbshdhdenEJfömoinr,'\ili vhnandfir~rj_~ tn:J:t.Gd' iv 0·1Ä ~ .nqo·w3. 
s~> genmn·~.döll'renolysb~&amhpp? -· .Doli0ri1!1J'åarl.ah!Ql[åltai.d~r liar;.. :hon 
st:n~ekt:ci si1Dai8srhå armammlf>t rho· OOIBafäamtn.i:thMgn$ili n:fudH:r!S olfd} 
:no: · d>:;ahr ffina~miadm dessäi 1h~?-J: dåönåg-0iq hi.bdiiantl:-e;fQtett b~svJälrligtf 
S:~nenliga.iHd udJ icsmh ·mrvbil~jade: komåt-ir~e~ »)InlfentingJ ätr>~iöJu 
Thlitociktig~Jängfsligr:fö:v. b':lm ·:rii -gst ligt)ff5ngd'-el')) esbm1frik~f~t--vill~ ~ 
~·glffohsfa.lmie·m.l>.g ·rim <Si:bti 12b~m all.N km!ina ·r mvb'!Omslflra3·Jd;ä11 tGh-xt 
~etgfä:v(;faE cfuij:n ibla!Ji tsökt~f ttös t1t. Sätlt} _ms!»~ E.d F..dö':VstaroSk0tlanT®.~> 
mp!i) ~ta:de:t:t:n'dgr-r~baa::a) YJ2Jfrr:;lllrågpf> b©J1biw..enkligen ~eitt rka-nni~nt·w 
soil:h~kyllm gfåijb~ib nte'll rt:idenb E'ön deSsdror.dtl .91fai. I'T .sfav ,220 hrrB[d' 
övmg~&~JlllR ju doktorn sna'it kom9 -~r~ent9hoh[.fifiöri)earadtläI eekså>~ -pit 
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att den lille kanske skulle komma sina kläder. Det var för resten 
att g,öra dem \bekymmer genom ett ingenting som här var likt det de 
häftigt lynne och kanske ibland få hade hemma. Och ,Jon tyckte inte 
svåra utlbrott av vrede. Men de alls om det där som man skulle 
skul1e inte oroa sig ö1ver det. Det sitta på. Så fort han kunde gled 
berodde ipå att det var så svårt han ned på golvet igen och satt 
för honom att finna sig tillrätta med benen i kors som han alltid 
med allt, då han inte kunde förstå gjort. 
det. Det blev bättre, när han kom Men snart glömde han allt detta 
till skolan och kunde göra sig för- · yttre för det myekna underbara, 
stådd och bli uppskattad. som strömmade emot 1honom i sko-

Han behövde nog mer tålamod lan. Det var som en helt ny värld 
och kärlek än de andra barnen. hade öppnat sig. Och böckerna, 
Men de skulle möta honom med som han varit så ond på hemma, 
samma fasthet och bestämdhet därför att systrarna aldrig ville 
som dessa. Han skulle inte få följa med ut och leka, när de hade 
några särskilda förmåner, för det dem i knäet, inte hade han tänkt, 
kunde bli till skada för hans ka- att man kunde få veta något ur 
raktär. »Han skall nog lära sig dem. Nu förstod han, varför hans 
att blomstra även han och bli far pappa ruskat honom så att det 
och mor till glädje», sade dokto- gjorde så ont, den gången han ri
rinnan leende, när hon vänligt om- vit sönder sin systers bok och kas-

. famnade lilla Miljana till avsked. tat papperen i elden. 
Hur många gånger hade inte Aldrig mer skulle han riva sön-

doktorinnans ord blivit föräldrar- der en bok. I .stället skulle han 
na till hjälp ocih tröst i deras sorg skynda sig att lära, så att han 
och tagit bort den bittraste smär- kunde läsa alla de vackra böcker
tan. De hade hjälpt dem att för- na, som far hade nedlåsta i den 
stå honom bättre och gjort dem blommiga kistan. Och den stora 
försiktiga i umgänget med var- svarta boken, som far alltid läste 
andra, då ·Sonen ju inte kunde hö- i de dagarna, då de fingo ta de 
ra deras samtal utan endast gissa nya kläderna på och mor och syst
sig till dem av deras miner och rarna sutto så stilla och tittade på 
rörelser. far, medan han läste, den skulle 

När tiden för hans avresa till han också läsa i. De hade en lika
skolan kom, hjälpte de också mor dan i skolan, och de gjorde lika
att komma över den svåra skils- dant med händerna, när de läste 
mässan. Men att det skulle vara i den som far och mor och alla de 
SJl,;·.d:åJlgt till skolan! De kunde ju andra hade gjort hemma. 
aih'!g wkCo)n~~J.J_,och hälsa på sin Den boken funderade Jon mest 
gosse ~ o.ctfu::"SaJ lik1nbban1.t>:h.ade _ det. på. Den boken 'blev också hans 
N~:i!villenmo:trr '!f.är~t f·~l_>jit i.~®OnlJ.i;i tr.öst och styrka, när han efter 
m~m h.MJku.fmPebtiru) intID lätroia )d~ kmilfimr:JktiQnen.återvände till hem
andra barne.rutEa:r)IfiieiMI~nfs.amr föltI meiri:Dei~ .1skilc1~fir~~ fäx.a_rna och 
ja sin.~ ,gosse ,,tilLden stora staden, kamraterna, .som alla kunde tala 
där döv.stumskolan-rng-. -,~fe la11gt--sa. ·1o:ra med-värandra;_._amtå- rrl-e-v-en 
u.~ · ;vä1,lden, q~ i t . hel1 f .~r f;l!°"mlii;g blanq flinnis}\pIJl~·.. . 
forr . allt. ~ · ~. terf-tore:n k&jeili; på\JeU ai ga 

Vad det var mycket nytt och ljusa vidderna, där trivdes Jon 
underligt, som Jon! fSiuk! rs~ <3.:ts~~.faf11 1h YJ1ast!J.c Däi1'faktilntle han för.stå all
Människorna voro så annorlunda ting och där kände han si~ fri 
kHtäCia~ ·Be hade inte ai~· -ådäha o~h~ ~ ä . ·IE>å ren~i2~0·.fs"b~
där vac~~~· rbJlJHl .~~c)te färger ~Y.åm9st~fllfla och fred-~ c.h ~I oroades 
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av bromsar och rovdjur, kunde han 
hela sommardagen och kanske ett 
stycke av den ljusa sommarnatten 
ligga framstupa över en bok. 

Ingen kunde vara så rolig som 
Jon. Med sitt livliga teckenspråk, 
som familj en så småningom lärde 
sig förstå, kunde han berätta de 
roligaste historier, och förstodo de 
inte riktigt vad han menade, så 
kunde han genom miner och rörel
ser förklara saken så ibra för dem, 
att det var alldeles omöjligt att 
inte begripa. Man hade inte led
samt i Jons sällska;p. 

De årligen återkommande lapp
mässorna, där så många som kun
de komma lösa från sitt arbete all
tid samlades, besöktes sällan av 
Jon. Där kände han mer än an
nars, vad ·livet stängt honom ute 
ifrån. Men under helgerna hade 
han mer arbete än någonsin, för 
att de andra skulle få vara med om 
mässan. 

De kunde tryggt överlämna sina 
djur i Jons händer. De visste, att 
han ägde förmåga att hålla de 
stora skarorna samman, som ingen 
annan av dem hade. Och skulle 
någon fara hota på fjället, kunde 
de också vara trygga för att Jon 
aldrig skulle lämna sina djur i stic
ket. Med hundarnas hjälp redde 
han sig ensam med skaror av djur, 
som of ta ö,versteg det antal man 
brukade anse som möjligt för en 

· att sköta, om man skulle göra det 
r iktigt. 

Men en gång, då Jons äldsta sys-
. ter skulle stå brud, lät han över
tala sig att följa med ned till 
kyrkhelgen. Den resan glömde han 
aldrig. Han såg då en ung flicka 

med samma gyllene h år som mors 
en gång varit. På hennes kinder 
voro så vackra rosiga skyar, att 
Jon inte kunde taga sina ögon 
ifrån henne. 

Jon hade inte vågat närma sig 
henne, men hennes bild följde ho
nom från den dagen var ha·n gick, 
och alla sina vackraste tankar sam
lade han omkring henne. Han bör
jade längta efter nästa helg. Då 
ville han resa ned till kyrk!byn. 
Kanske skulle han då få se henne 
igen. 

Men innan nästa helg kom, hade 
den ljusa, vackra flickan flyttat 
till ett annat land. De röda skyar
na på hennes ansikte, och som 
Jon tyckte voro så vackra att se 
på, var tecken på sjukdom. En 
gång hade hon sjunkit ner under 
skidfärden. Några veckor därefter 
fördes hon ut till de dödas ö för 
att senare gömmas under den mör
ka tuvan på kyrkogården. 

Hon blev Jons enda vackra dröm 
genom livet. Men ute på de stora 
fjäHvidderna tyckte Jon, att hon 
följ de honom alltfort såsom hon 
gjort den dag han sett henne i 
lappk~pellet. 

Då syskonskaran i Tjoikis kåta 
under årens lopp skingrades för 
att bilda egna hem, och han och 
Miljana höjdes och gr ånade under 
årens t yngd, lblev det Jons glädj e 
att genom god omvårdnad göra 
det lättare. Den son, som en gång 
varit deras sorgebarn, ibleiv deras 
ålders tröst odh glädje. Den goda 
doktorinnan hade fått rätt: »Intet 
är omöjligt för den som riktigt 
vill, och där Gud planterat oss 
kunna vi alla blomstra». 

E ft e r E milia Ha nsso n. 

GOD JUL ocm GOTT NYTT ÅR 
tillönskas alla Kyrkobladets läsare! 

C.-Å. Areskog 

L. A. Paunu 

H. Bergfelt G. Bratt 

I. Svennas 

J. Lodin 

8. G. Svenfors 



87 

Plan för daglig bibelläsning. 
Julafton. Fil. 4: 4-7. Glädjen eder i 

Herren alltid! 
Juldagen. Idag är en Frälsare född. 

Luk. 2: 1~14. 
Annand. Jul. Joh. 1: 1-14. Vi sågo 

Hans härlighet. 
F. Tit. 2: 11-14. Guds nåd har uppen

barats till frälsning. 
L. Rom. 8: 35-39. Vem skulle kunna 

skilja oss. från Kristi kärlek? 

Sönd. e. Jui. 29 dec. Barn hos Gud. 
Luk. 2: 25-32. 

M. Gal. 4: 6-7. Guds arvinge. 
Nyårsafton. Hebr. 13: 8. Jesus Kristus 

är densamme. 
Nyårsdagen. Joh. 14: 13-14. I Jesu 

namn. 
T. Tit. 3:4-7. Av sin barmhärtighet 

frälste Han oss. 
F. Ef. 1: 3-7. I honom hava vi för

lossning. 
L. '1 J oh. 3 : 1-2. Se, vilken kär lek 

Fader n har bevisat oss! 

Sönd. e. Nyår . 5 jan. Guds nåd i dopet. 
Matt. 3 : 13-17. 

Trettondag Jul. Matt. 2: 1-12. H ela 
vär lden skall tillbed.ia Kristus. 

T. Matt. 12: 14-15. Många följa ho
nom. 

0. Matt. 12: 16-21. T'ill hans namn 
skola folken sätta sitt hopp. 

T. Fil. 2: 9- 11. Alia skola bekänna 
Kristus. 

F. Apg. 10: 18-35. Gud tar emot den, 
som älskar honom. 

L. Matt. 18: 18-20. Gören alla folk 
till lärjungar! 

Föreläsningar. 
Västanfors den 19 jan. efter Guds

tjänsten. Pastor Svenfors: »Något om 
blinda dövstummas undervisning» med 
filmen » T'alande händer». 

Hedemora den 25 jan. efter Guds
tjänsten, samma för , läsning. 

Mor a den 26 jan. efter Gudstjänsten, 
samma föreläsning. 

Ludvika, Folkets hus, den 6 jan. kl. 1. 
Fru Renner: »Livet i en myrstack». 
Film. 

<7iiv l 0 , • Kungsg. 8, den 4 jan. kl. 
7,:30, a mma föreläsning. 

l,,j usclal, Godtemplarhuset, den 5 jan. 
kl. 2, samma föreläsning. 

m något nummer av Kyrkobladet 
icke kommer, så anmäl detta till Diako
nistyrelsens Dövstumvårdsråd, Jakobs
b r gsg. 17, Stockholm 7. 

1 S'.önd. e. Trett.-d. 12 jan. Tänk på 
Gud i din ungdom! J oh. 7: 14-18. 

M. Mark. 10: 13-16. Jesus välsignar 
barnen. 

T. Luk. 2: 42-52. Jesus ville vara i 
Guds hus. 

0. 2 Tim. 2: 8. Tänk på Jesus Kristus! 
T. 1 Tim. 6: 12. Sök att vinna det 

eviga livet! 
F. Rom. 1: 16-17. Jag blyges icke för 

evangelium. 
L. 1 Kor. 16: 13-14. V aren starka! 

2 Sönd. e. Trett.-d. 19 jan. Jesus vill 
helga ditt hem. Luk. 19: 1-10. 

M. Joh. 2: 1-11. Jesus uppenbarar sin 
härlighet. 

T. J oh. 4 : 5-26. Herre, jag ser, att 
Du är en profet. 

0. 1Rom. 12: 9-10. Avsky det onda! 
Håll fast vid det goda ! 

T. Rom. 12: 11-12. Tjäna Herren! 
F. Ef. 6: 1-4. Hedra din fader och 

din moder ! 
L. Kol. 3: 13-14. Förlåten varandra! 

3 Sönd. e. Trett.-d. 26 j an. Kristus kan 
och v ill hjälpa. Joh. 4: 27-42. 

M. Matt. 8: 1-4. Herre, vill Du, så 
kan Du göra mig ren. 

T. Matt. 8: 5-13. Såsom du tror, så 
må det ske dig. 

0. Mark. 1: 32-35. Han fick kraft 
genom bön. 

T'. Rom. 12: 21. över vinn det onda! 
F. Rom. 12: 16-18. Vedergäll ingen 

med ont för ont! 
L. Matt. 8: 14-27. Våra sjukdomar 

bar Han. 

Avlidna. 
Oskar Henning Blomqvist, Gävle, den 4 

maj, 70 år. 
Olof Herman Vapen, Älmeboda, Små

land, den 24 maj, 68 år. 
Laura Matilda Larsson, Marstrand, den 

2 juli, 84 år. 
Emelie Charlotta Eriksson, Fjärås, Hal

land, den 8 sept., 75 år. 
Oskar Johansson, Trälleborg, den 26 

sept., 61 år. 
Änkefru Fredrika Andrietta Johansson, 

Gävle, den 2 nov., 69 år. 
Anna-Lisa Svensson, Västbo-Ås, Små

land, den 17 nov., 83 år. 
Nils Leopold Sjöberg, Stockholm, den 

9 dec., 50 år. 

Herren skall v ara ditt eviga 
ljus, och dina sorgedagar skola 
hava en ände. (Jes. 60: 20). 
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Gudstjänster. 
S t o c k h o I m s d i s t r i k t. 

DECEMBER 1940. 
L. 21. Finspong, Slottskapellet kl. 2,30. 
S. 22. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
0. 25. Stockholm, Dövstumför., Drott

ningg. 26, kl. 7. Julotta. 
0. 25. Stockholm, Idrottsklub. Hepha

ta, Herkulesg. 26, kl. 8. Julotta. 
0. 25. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
F. 27. Visby, Domkyrkan kl. 2 (Kyr-

koherde Thuresson). Julfest. 
S. 29. Södertälje, Kyrkan kl. 1. 

JANUARI 1941. 
0. 1. Stockholm, östermalmskyrkan 

kl. 2. 
L. 4. Gnesta, Hedvigsberg kl. 1. 
M. 6. Stockholm, Maria Kyrka kl. 2. 
L. 11. Stockholm, Matteus Kyrka kl. 5 

(Se nedan!) 
S. 19. Västanfors, Kyrkan kl. 1,15. 
L. 25. Sala, Kyrkan kl. 10,30. 

Stockholm. Efter Gudstjänsten i Mat
teus kyrka den 11 jan. kl. 5 inbjudas 
alla stadens dövstumma, som äro 60 år 
eller över, tili ett enkelt julsamkväm. 
- Personlig inbjudan utsändes. 

Konfirmanderna å Manilla 1929-1939 
samlas Sveav. 36 torsd. den 9 jan. kl. 
7,30. 

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

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
DECEMBER 1940. 
S. 22. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. 
S. 22. Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 5. 
0. 25. · Göteborg, Domkyrkan kl. 9. 
S. 29. öxnered, Dövstumhemm. kl. 1,15 

JANUARI 1941. 
0. 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 
S. 5. Alingsås, Förs.-hemmet kl. 11,45. 
S. 12. Skara, Förs.-hemmet kl. 11,45. 
S. 12. Skövde, Förs.-hemmet kl. 4,30. 
S. 19. Uddevalla, Förs.-salen kl. 10,30. 
S. 19. Vänersborg, Kyrkan kl. 1,45. 
L. 25. Kungsbacka, Kyrkan kl. 12. 
S. 26. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11,30 
S. 26. Falköping, Förs.-hemmet kl. 3. 

H i l di n g B e r g f e l d t, 
Kungälv. Tel. 14. 

L u n d s d i s t r i k t. 
DECEMBER 1940. 
S. 22. Landskrona, Kyrkan kl. 2. 
F. 27. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 3,30. 
L. 28. Hälsingborg, S :a Maria kyrka 

kl. 6. 
S. 29. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 1. 

JANUARI 1941. 
L. 4. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 

s. 5. 
M. 6. 
L. 11. 
s. 12. 
L. 18. 
s. 19. 
L. 25. 

5,30. 
Kalmar, Förs.-hemmet kl. 3. 
Alvesta, Kyrkan kl. 2. · 
Nässjö, Förs.-hemmet kl. 6,30. 
Vimmerby, Kyrkan kl. 12,30. 
Eslöv, K:yrkan kl. 6. Nattvard. 
Trelleborg, Kyrkan kl. 1. 
Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal 

kl. 6. Nattvard. 
S. 26. Ystad, Förs.-hemmet kl. 10,30. 

G. Bratt, 
Hovsgatan 14, Växiö. Tel. 2710. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
DECEMBER 1940. 
Juld. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
JANUARI 1941. 
L. 25. Hedenwra, Kyrkan kl. 4 (Sven

fors). 
S. 26. Mora, Kyrkan kl. 1 ( Svenfors). 

På grund av militärtjänst meddelas 
övriga gudstjänster, som kunna anord
nas, genom personlig kalielse. 

Ca r l-Ä k e Ar e skog, 
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. 

Härnösands distrikt 
DECEMBER 1940. 
T. 26. Sundsvall, Kyrkan kl. 2. 
F. 27. Härnösand, Dom.kyrkan kl. 12. 
L. 28. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 12. 
S. 29. Umeå, Kyrkan kl. 12,30. 
T. 31. Skellefteå Stad, Kyrkan kl. 12. 

JANUARI 1941. 
0. 1. Öjebyn, Kyrkan kl. 12,30. 
T. 2. Luleå, Domkyrkan kl. 12. 
L. 4. Morjärv, Kyrkan kl. 12. 
S. 5. Hietaniemi, Kyrkan kl. 12,30. 
M. 6. Pajala, Kyrkan kl. 12,30. 
0. 8. Gellivare, Kyrkan kl. 12. 
T. 9. Kiruna, Past.-exp., Dopkapellet 

L. 11. 
s. 12. 
T. 14. 
T. 16. 
s. 19. 

kl. 12. 
Arvidsjaur, Kyrkan kl. 12. 
Sorsele, Kyrkan kl. 12,30. 
·Tärna, Kyrkan kl. 12. 
Dorotea, Kyrkan kl. 12. 
Östersund, Kyrkan kl. 12,30. 

J. Lod in, 
Dövstumskolan, Härnösand. 

Frälsningsarmens julfester. 
Stockholm, Gustav Vasa förs,-sal 

Västmannag. 63, den 28 dec. kl. 6. ~ 
Västerås den 5 .ian. kl. 3,30. - Upsala 
den 6 jan. kl. 3,30. - Sundsvall, Freds
gat. 13, Annandag jul kl. 16. - Härnö
sand, Dövstumskolan, den 18 jan. kl. 4. 
Barnens julfest, då även de äldre in
bjudas. 

Nästa nummer av Kyrkobladet utkom
mer 1 febr. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1940 




