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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD
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Torsten Nordberg, Allhelgona

I
"I

Välsignade varen, I kära,

Så signe du, Herre, de kära,

Som slumren från världens strid.

Som somnat lrån världens brus.

Nu prisen I alla Guds ära

Som alltid lå vara dig nära

Med änglar till evig tid.

Och skåda ditt anletes ljus.

För er är del jordiska tvånget

Åt dig vi oss ll'ygga befalla

I iribet och jubel byii.

I dag ocb i all vår tid,

I

e, nu är det gamla lörgångcl,

0 h alliing är vordet nytt.

Till dess du av nåd vill oss kalla
Till dig i en evig frid.

v. Ps. 148: 1, 3.

. ALLA HELGONS DAG
r

I

Herren Jesus talade ofta om det
Den 1 november är det Alla
Helgons högtidsdag. Vi fira den liv, som vi alla längta efter, det
dagen följande söndag, som i år eviga livet hos Gud. »Saliga äro
infaller den 2 nov. Varför fira vi de renhjärtade, ty de skola se
Alla Helgons da:g? Och vad är hel- Gud» (Matt. 5: 8). Och på ett angon? Om vi slå upp den dagen i nat ställe (Matt. 5: 16) säger han:
evangelieboken i vår psalmbok, så »Så lyse edert ljus inför männiläsa vi i texterna både om den sto- skorna, att de se edra goda gärra himmelska skaran inför Guds ningar och prisa eder Fader, som
tron och om kristna människor, är i Himmelen». Helgonen, de mänsom ännu leva på jorden. · Alla niskor, som här på jorden försökt
Helgons dag skall tala till oss om att leva rätt och göra det som är
vår samhörighet med den stora, gott, dem komma vi ihåg genom
jublande skaran i Himmelen.
deras goda gärningar. Både du och
När våra kära äro döda, vilja jag, vi alla, ha fått möjlighet att
vi hedra deras minne med att hålla göra det, som är gott. Men taga
gravarna väl i ordning. Vi sätta vi vara på tillfällena? Låta vi
blommor på graven. På julafton verkligen vårt ljus lysa? Kunna
sätter man ibland en liten gran på våra medmänniskor säga om oss
graven och tänder julgransljus i alltid, att vi äro goda människor?
den. Och det är rätt, att vi väl Jag tror det inte. Och därför
vårda våra käras sista vilorum. måste vi dagligen försöka leva
Det är hemskt att se en förfallen, bättre, i kärlek, i barmhärtighet,
ogräsbevuxen, bortglömd grav. i hjälpsamhet, i gudsfruktan. Så
Men ack så ofta vi glömma att bedja vi:
tänka· på den stora vita skaran i
Himmelen! Deras kroppar ligga 0 Jesu, värdes mig ledsaga
förmultnade i gravarna, men sjä- på sanningens och fridens stig!
len lever hos Gud. Kanske de följa Du, som är mäktig i de svaga,
oss i vårt dagliga 'liv! Kanske de din Andes kraft förläna mig!
glädjas över, när vi försöka göra Då kan jag trofast målet nå
det som är rätt och gott, lika väl och en gång Livets krona få.
(Ps. 404: 6.)
Amen.
som de sörja över våra felsteg och
försummelser, våra synder!
A-g.

Bön.

0 ALLSMAKTIGE GUD,
må .dina helgons exempel och föresyn uppväcka oss till
· ett heligt leverne,
och giv oss att likasom vi fira deras åminnelse,
vi också må följa dem efter i tron och goda gärningar.
Genom din Son Jesus Kris~us, vår Herre. Amen.

67

Jag· hade kommit med på en dövstumgudstjänst . ..
En vacker vårsöndag cyklade
jag med en skara ungdomar ut till
F. gamla kyrka. Vi kom fram i
mycket god tid före gudstjänsten.
Medan ungdomarna rastade med
sina smörgåspaket i det gröna,
gick jag in i kyrkan.
Ni vet, att en sådan där gammal
medeltidskyrka, tung av underliga målningar, är alldeles· mörk,
när man kommer utifr.ån vårmorgonljuset. Jag såg bara ett par
gröna björkar böjda vid läktarpelarna, och så smög jag mig in
på nedersta bänK:en och böjde huvudet för att bedja. Men under
det jag bad, fick jag förnimmel ~
sen av att jag inte var ensam I
kyrkan. Det tycktes som en stor
skara var därinne, som suckade
och bad med mig.
När jag lyfte upp mitt huvud,
väntade jag i alla fall inte att få
se något folk i kyrkan. Det där
var ju bara en inbillning tänkte
jag. Men hur förvånad blev jag
inte, när jag såg att bänkarna
framme i kyrkan voro fulla av
människor. Det var mest unga,
och · längst fram i koret stod en
människa i en svart kåpa och
gjorde underliga tecken med sina
händer. Det dröjde en god stund
innan jag riktigt fattade vad det
var jag såg. Men så stod det med
ens klart för mig. Jag hade kommit med på en dövstumgudstjänst.
Det var första gången jag såg något sådant. ·Och det va.r e!!- gud~
tjänst, som skakade mig anda m
i själen.
Dövstumprästen stod där framme och gjorde underliga tecken.
Han syntes stundom som en av
forna tiders magiske vise. Och
hans åskådare sutto som förhäxade av hans händers trollkonster. ·
Gömd bakom min björk såg jag
skaran som gick ut ur kyrkan. På

dessa ansikten dröjde spåren av
deras andakt kvar.

*
Jag gick in i sakristian till dövstumprästen. Fastän det var kallt
i kyrkan, hade han inte en torr
tråd på kroppen. Så svettig v~r
han. Det är inte bara en andhg
ansträngning, sade han, utan också en kroppslig. Det är värre än
en timmes sträng gymnastik. Och
han klädde av sig och tog på sig
torra kläder. Men när jag sedan
åter blev ensam i kyrkan, trädde
bilden fram för mig av en annan
dövstum präst.
Jag har aldrig förstått förut
varför Jesus gjorde s:å underliga
tecken för en dövstum, till vilken
han ville bringa ett övermåttan
stort evangelium. Varför står det
att Jesus spottade och rörde vid
den döves tunga? Måste han göra
sådana konststycken för att bota
honom? Hade det inte varit nog
med, att han sagt ett ord? Ja,
hade ens det behövts? Jag tror
mi·g nu förstå, att det var hans
sätt att tala till denna människa,
så att han skulle kunna få honom
att förstå vad han ville göra med
honom. Ty på den tiden fanns det
inget dövstumspråk, tänker j~g.
Och det där ordet Effata, det horde väl åtminstone inte den dövstumme.
Men tänk, när det gick upp för
denna stackars människa att mannen. som stod framför honom ville
göra något för honom! Det måste
ha börjat kännas underligt redan
när några vänner till den dövstumme plötsligt kommo och togo
honom med på en lång vandring.
J a;g har tänkt på varför det står
så utförligt om vilken väg Jesus
tog. Vad kan det ha för intresse
för oss? Står det inte ibland mycket i bibeln som tycks oss bara
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som utanverk? Vad kan jag hämta för uppbyggelse av detta, att
Jesus begav sig bort från Tyrus
område och tog vägen över Sidon
och kom genom Dekapolis, d. ä.
de tio städernas område, till Galileiska sjön? Jag följer hans väg
på kartan och ser att han nästan
gått runt.
Men kanske den där resrutten
står mer i samband med berättelsen än vi anar. Vem vet, om inte
den dövstummes vänner hade fått
höra, att Jesus var i Tyrus. Men
när de kommo dit, hade han gått
till Sidon. Det var långt norrut
det. De foro efter honom. Men
han hade redan rest till Dekapolis.
Genom tio städer drogo de utan
att hinna fatt honom. Först när
de kommo hem igen, funno de honom. Så där får tron vandra ibland
och uppleva besvikelse efter besvikelse. Men vilket hopp måste ändå
inte ha burit dessa vandrare, vilken kärlek till den stackars dövstumme måste inte ha behärskat
dem, om de nu verkligen gjorde så
så lång resa. Vilka tvivel måste
inte ibland ha kommit över dem.
dem. Kanske gäckades m·ä nniskor
med dem. -Släpa en sån stackare
med sig långa vägar. Aldrig hade
man hört, att någon kunnat bota
en dövstum förr. Var · det så underligt att de måste tala om det,
när det äntligen skett!
Varför suckade Jesus när han
såg upp mot himmelen där han
stod framför den dövstumme?
Kanske därför att han tänkte på
vad denna värld var full av skärande missljud, av elaka tungors

En

prat och skvaller. Meri från himmelen kom de goda, starka, heliga
orden.
En människa är som ett hus som
har dörrarna öppna åt gatan. Hur
viktigt är det inte då att ha ett
fönster öppet mot himmelen. »Han
suckade och såg upp mot himmelen.» Ja, den sucken och den blicken den borde också stiga ur våra
väsen. Det är sant vad Einar Billing sjunger i sin tröstepsalm:
Vet, hela Guds frid du behöver,
om hjärtat skall ·provet bestå,
och hela Guds himmel däröver
sitt skyddande valv måste slå.
Ty till himmelska människor
vill vår himmelSke Fader hava oss.
Han vill inlägga i våra hjärtan ett
gott förråd av ljusa, klara, rena
tankar, av trons och hoppets och
kärlekens alla krafter. Hans Effata
är nyckeln till ett andligt förrådsrum, som Gud har ställt i ordning
innerst i varje människosjäl. Men
för att få detta fyllt måste människan förstå att dagligen och
stundligen utvälja det goda. Det
är ett tänkvärt ord i detta sammanhang det som Paulus skriver
i sitt brev till filipperna: »För övrigt mina bröder, vad sant är, vad
värdigt är, vad rent är, vad som
är älskligt och värt att akta, ja,
allt vad dygd heter, och a:llt, som
förtjänar att prisas, - tänken på
allt sådant».
Tänk om du skuHe få bli något
sådant som det heter hos J esaja
om Herrens tjänare: Han skall
förstå att med sina ord hugsvala
den trötte. (Efter Axel Hambrreus.)

hälsning från fronten

Pastor L. A. Paunu, Helsingfors,
som tjänstgör som fältpräst, har
sänt en hälsning i »Tidskrift · för
dövstumma», där han bl. a. skriver:

vänner, att jag icke kan svara var
och en personligen. Jag skriver
nu genom tidskriften ett gemen.samt brev till alla mina vänner.
Gud har underbart hjälpt våra
Jag har till fronten fått så
många brev från mina dövstumma soldater. Vi ha stridande mar-

fä)

Ny

dövstumpräst i Finland

Kar hu.

har verkat i flera församlingar,
den längsta tiden i Pihlajavesi såsom kyrkoherde i nio år. Därefter
ägnade han sig åt skolarbete, bl.
a. som lektor i Nystad och Tammerfors, sam.t därefter som rektor
för Haapamäki samskola under
sex år.
Pastor Karhu, som är känd för
många svenska dövstumma från
kongresser och besök i Sverige,
tillönskas glädje i sitt nya arbetsfält. Och pastor Suominen önskas
all framgång i sitt stora distrikt,
S'Om har en lång gräns gemensam
med Sverige.

Pastor Juho Karhu, som i tolv
år varit dövstumpräst i Uleåborgs
distrikt, omfattande hela nordliga
Finland, lämnade den 1 maj sin
tjänst och har blivit varmt avtackad för lång och välsignelserik
tjänst. Han tillträdde en tjänst
för hörande i Tuusula i södra landet.
Han efterträddes av rektor
Väino Ilmari Suominen, f. 1896,
som fter studentexamen i Åbo
1916 och universitetsstudier blev
prästvigd år 1919. Han fortsatte
emell rtid sina studier och blev
filosofie magister år 1932. Han

Suominen.

sch r at framåt - ibland österut,
ibland åt s öder och väster. Varje
rörels har haft sin särskilda betyd ls . Fienden har skilts från
sina huvudstyrkor, och det har
bildat s en »motth> ( = inringning)
omkring fienden, och det är sedan
lätt att göra honom ofarlig. På
den d 1 av fronten där jag är, ha
vi just nått den gamla gränslinjen.
En stor glädje fyller hjärtat. Inte fröjdar jag mig över de fallna
fienderna. Ty jag förstår, att dessa t ackars m änniskor blivit offer

för sin vilddjursliknande ledare.
Jag tycker synd om dem, ty de
ha intet vetat om Gud som frälsar
syndare. Men jag gläder mig över
att Gud visat sin makt. Även vi
har fått vara vapen i Guds hand,
då han har låtit sin dom gå över
det ogudaktiga folket. Vi ha fått
se, att rätt och sanning trots allt
besegra orätt och våld. Vi hoppas
att nu få en rättvis och god fred,
som ger vårt folk en tryggad och
lycklig framtid. Och vi tro, att
vå.ra barn och barnbarn skola få
leva utan det ständiga hot från
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Våra kyrkor

Den äldsta kyrkan i Luleå invigdes år 1667, men ersattes av
en helt ny 1790. Denna kyrka nedbrann dock 1887 tillika med en
tredjedel av staden. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1893 och
reparerades grundligt 1938. - Då
Luleå stift år 1904 avskildes från
Härnösands blev kyrkan domkyrka.

öster, som hittills så tungt tryckt
oss .. Våra hjältars blod är priset
för vår frihet.
Jag gläder mig med de dövstumma, som redan till ~n del fått
återvända till sina forna hemtrakter. Ehuru hemmen äro förstörda
är landet dock samma kära Ka-

relen som förr. Genom okuvlig
energi och med gemensamma krafter skall det resa sig till sin förra
blomstring.
Kära hälsningar till alla dövstumma!
Här någonstans 2.9.41.
L. A. Paunu.

Vad är hemmet?

AVLIDNA.
Gustaf Jonsson, Mönsterås, den 12 okt.
1941, 78 är.
Karl Martin Elfström, Stockholm, den
25 okt., 66 år.

- den plats, där de små äro
stora och de stora äro små.
- den plats, där vi kla;ga mest
och behandlas bäst.
- vår längtans mål, den medelpunkt, kring vilken vårt hjärtas
bästa önskningar samla sig.
- den plats, där vi få tre måltider om dagen, men hjärtat får
tusen.
- den enda plats på jorden, där
kärleken överskyler våra skröpligheter.

I himmelen, i himmelen
Vad sälla utan tal!
Av änglarna och helgonen
Vad glans i ärans sal!
Min själ skall bliva dessa lik,
Av evighetens skatter rik,
Hos H erren Sebaot. (Ps. 144: 3. )

Föreläsningar.
Linköping den 21 dec. efter gudstjäns-

ten. Pastor Svenfors : »Bibeln - några
blad ur dess yttre historia». Ljusbilder
och film.
Mjölby den 21 dec. efter gudstjänsten.
Pastor Svenfors: »David Livingstone missionär och upptäcktsresande». Film.
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Plan för daglig bibelläsning,
2 nov. - 23 dec.
Alla Helgons dag. 2 nov. Helgonen.
T. Joh. 13: 12-20. Den som tager emot
Matt. 5: 13-16.
Jesus, han tager emot Gud.
M. Joh. 10: 1-10. Jesus giver liv:
F. Joh. 13: 21-30. Jesus utpekar förT. Joh. 10: 11-21. Jesus är den gode
rädaren.
herden.
L. Joh. 13: 31-38. »I skolen älska varandra!»
0. J oh. 10: 22-31. Lyssnar du till Jesus?
T. Joh. 10: 32-42. Johannes talade sant 1 Sönd. i Advent. 30 nov. Herren kommer. Luk. 4: 16-22.
om Jesus.
M. Joh. 14: 15-21. »Jag skall komma
F. Joh. 11: 1-16. »Låt oss gå med för
till eder. »
att dö med Kristus! »
T. Joh. 14: 22-31. »Min frid giver jag
L . Joh. 11: 17-29. »Jag är uppståndeleder.»
sen och livet! »
0. Joh. 15: 1-8. »Förbliven i mig! »
T. Joh. 15: 9-17. »Vänner kallar jag
22 Sönd. e. Tref. 9 n'ov. Inbördes föreder.»
låtelse. Matt. 18: 15-22.
F. Joh. 15: 18-27. Vittnar du om KrisM. Joh. 11: 38-50. Jesus· uppväcker Latus?
sarus.
L. Joh. 16: 1-15. Denna världens furste
T. J h. 12: 1-11. I Betania.
är dömd.
Joh. 12: 12-19. Jesus rider in i Jerusalem.
2 Sönd. i Advent. 7 dec. Väntan på
T. Joh. 12: 20-30. Några greker besöka
Herrens dag. Luk. 17: 20-30 .
•J sus.
M. Joh. 16: 25-33. »I världen liden I
F.
os a 6: 1-6. Guds barmhärtighet.
betryck. »
L. Hos a 14: 1-10. Domen över Israels
T. Joh. 17: 1-8. Jesus beder.
1-1ynd r.
0. Joh. 17: 9-19. Fräls oss ifrån ondo!
T. Joh. 17: 20-26. Må Guds kärlek bo
i oss!
23 önd.
Tref. 16 nov. MedborgarF. Joh. 18: 1-9. Jesus förrådes .
.dnno. Matt. 7: 12.
L. Joh. 18: 10-18. Jesus gripes.
M. Amos 1: 6-13. Israels obotfärdighet.
T. Am s : 6-15. Söken, vad gott är!
0. A m 8 t5: 6-24. Må rätten flöda fram
3 Sönd. i Advent. 14 dec. Herrens föresA. m vatten!
löpare. Luk. 3: 1-15.
T. Amo 0: -12. Upprättelsen av Da- M. Joh. 18: 28-40. Inför Pontius Pilatus.
vids hus.
T. Joh. 19: 1-11. Jesus gisslas och hånas.
F. Jona 3. Jon a i Nineve.
L. Mika 4: 1-7.
uds folks framtid.
0. Joh. 19: 12-18. Till Golgata.
T . Joh. 19: 19-27. »Judarnas konung. »
F. Joh. 19: 28-42. Korset och graven.
Domsöndagen . 23 n v. Uppståndelse till
L. Joh. 20: 1-10. Jesus lever.
liv eller dom,. J h. 5: 22-29.
M. M'ika 7: 1-9. Fördärvet i Israel.
T. Hab. 2: 13-20. H la jorden vare stilla.. 4 Sönd. i Advent. 21 dec. Herren är
inför Merren!
·
nära. Joh. 5: 31-39.
0., Joh. 13: 1-11. Vid J su sii sta måltid M. Joh. 20: 19-31. Tvivla icke, utan tro!
T. Joh. 21: 1-14. Vid Tiberias sjö.
med lärjungarna.
VIGDA.
Knrl Ejnar Johansson, Burseryd, Småland, och Anna Elisabet Eriksson,
Nyköping, vigda i Burseryd den 20
H ptemlber.
lilr k Johan Mårtensson, Gudmundrå,
J\ ng rmanland, och Astrid Elisabet
.lnmumn, Umeå, vigda i Härnösand
"' 11 21
eptember.
B« rUl F.1 a.nuel Karlsson och Elsa Viola
Karls n, Stockholm, den 4 oktober.
Nils L nnart Elvir Nilsson, Ystad, och

Birgit Ingeborg Svensson, Tofteryd,
Småland, den 11 oktober.
Hjalmar Frithiof J oharisson, Stockholm,
och Stina Augusta Egarth, Lidingö,
vigda i Linköpings Domkyrka den 12
oktober.
Brodde Laurentius Broddesson, Östersund, och Aina Margareta Eriksson,
Eskilstuna, vigda i Eskilstuna Fors
kyrka den 25 oktober.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse till
deras förbund.
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Gudstjänster
S
NOV.
S. 2.
S. 2.
S. 9.
L. 15.
S. 16.
L. 22.
S. 23.
L. 29.

t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
Vadstena, Förs.-hemmet kl. 11.30
Motala, Kyrkan kl. 3.15.
Stockholm, Jacobs kyrka kl. 2.
Enköping, Kyrkan kl. 2.30.
Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 1.
Katrineholm, Kyrkan kl. 3.
Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 1.
Stockholm-, Katarina Förs.-sal

kl. 7.
S. 30.
S. 30.
DEC.
L 4 6.
s. 7.
s. 7.
s. 7.

.

Stockholm, M;i.nilla kl. 10.30.
Västerås, Domkyrkan kl. 3.15.

(Kyrkoh. Thuresson.)

1.30.
Finspong, Slottskapellet kl. 3.
Linköping, Domkyrkan kl. 1.
Mjölby, Förs.-hemmet kl. 5.

Stockholm. Församlingsafton hålles i
Katarina Förs.-sal, Högbergsg. 15, lörd.
den 30 nov. kl. 7.
Konfirmanderna å Manilla 1929- 1941
samlas Sveav. 36 torsd. den 13 nov.
kl. 7.30.
S. G. Svenfors,

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L unds di s

NOV.
S. 2.
L. 8.
S. 9.
S. 9.
L. 15.
S. 16.
L. 22.
S. 23.
L. 29.
S. 30.
DEC.
L. 6.
S. 7.

t r i k t.

Älmhult, Kyrkan kl.. 1.
Ystad, Förs.-hemmet kl. 5.
Lund, Dövstumskolan kl. 9.30.
Lund, S:t Peters Kloster kl. 12.30
Hälsingborg, S:ta Maria kyrka
kl. 6.
Landskrona, Kyrkan kl. 1.
Eksjö, Förs.-hemmet kl. 3.
Kristianstad, Kyrkan kl. 1.
Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 6.
Växjö, Domkyrkan kl. 2.

Eslöv, Kyrkan kl. 5.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 1.
L. 13. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 6.
s. 14. Vimmerby, Kyrkan kl. 12.30.
L. 20. Ljungby, Kyrkan kl. 4.30.
s. 21. Värnamo, Kyrkan kl. 1.
G. Bratt, ·
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.

Vänersborgs distrikt.
NOV.
S. 2. Skara. Förs.-hemmet kl. 11.15.
S. 2. Lidköping, Kyrkan kl. 2.45.
S. 9. Tidaholm, Kyrkan kl. 11.

Falköping, ·Förs.-hemmet kl. 3.
Ulricehamn, Förs.-hemmet kl. 12
Borås, Förs.-hemmet kl. 1.30.
Vara, Kyrkan kl. 12.30.
Uddevalla. Förs.-salen kl. 10.30.
Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30.
Kungsbacka, Kyrkan kl. 2.15.
Kungälv, Kyrkan kl. 1.15.
Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. u.
Halmstad, Dövstumför. kl. 12.15.
Falköping," Förs.-hemmet kl. 11.
Borås, Förs.-hemmet kl. 3.30.
öxnered, Dövstumhemmet kl.
2.15.
Hilding B e r g fel t,
Kungälv. Tel. 14.

Norrtälje, Kyrkan kl. 11.45.
Stockho"lm, Storkyrkan kl. 2.
Uppsala, Vindhem kl. 4.15.
Visby, Domkyrkan kl. 2,30.

s. 14. Nyköping, S:t Nikolai kyrka kl.
L. 20.
S. 21.
S. 21.

S. 9.
L. 15.
S. 16.
L. 22.
S. 23.
S. 23.
L. 29.· ·
S. 30.
S. 30.
DEC.
s. 7.
s. 14.
s. 14.
s. 21.

ö r e b r o d i s t r i k t.

NOV.
s. 2.

s.
s.

2.
8.
9.
M.17.

L.

s.

23.
30.
s. 30.
DEC.
s. 7.
F. i2.
L. 13.
s. 14.
L. 20.
s. 21.

s.

Örebro, Nikolai Förs.-h. kl. 9.30.
Barngudstjänst. .
örebro, Norra Förs.-h. kl. 11.
Kil, Järnvägshotellet kl. 16.30.
Arvika, Förs.-h. kl. 10.30.
Gävle, Dövstumskolan kl. 19.
Scoutupptagning.
Fil'.m. Alla
äldre dövstumma välkomna.
Filipstad, Kyrkan kl. 13. Nattv.
Hudiksvall, Förs.-h. kl. 12.
Söderhamn, Förs.-h. kl. 17.
Kristinehamn, Kyrkan kl. 13.30.
RättVik, Förs.-h. kl. 15.30.
Orsa, Förs.-h. kl. 18.
Hedemora," Förs.-h. kl. 16.
Kil, Järnvägshotellet kl. 16.30.
Arvika, Förs.-<h. kl. 10.30.
0 ar l-A k e A res ko g,

Storg. 43, Örebro. Tel. 154 78.
Härnösands distrikt.
NOV.
L. 1. Sollefteå, Soldathemmet · kl. 4.
s. 16. Östersund, Kyrkan kl. 1.
s. 23. Sveg, Kyrkan kl. 1.
L. 29. Kramfors, Pastorsexp. kl. 6.
s. 30. Bjärtrå, Kyrkan kl. 1.
J. Lod in,

Dövstumskolan, Härnösand.
NÄSTA NUMMER av Kyrkobladet
utkommer till jul.

De Dövstummas Kyrl_<oblad
utgives av

Svenska }(yrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm.
Innehavare av utgivningsbevis:

Dövstumpastor S. G. Svenfors,

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1941

