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Ljus 'och mörker. 

Det var julafton. Solen hade för 
längesedan gått ned, och det var all
deles, -mörkt. En ensam man kom 
vandrande på landsvägen. Han hade 
intet hem. Han ägde inga vänner. 
Hari visste inte, vart han skulle gå. 
Ensam och övergiven trevade han 
sig ftam i det kolsvarta mörkret. 
Han frös, så han skakade. 

Men i alla stugor, som han gick 
förbi, ' var det glädje och fröjd. 
överallt hade man tänt julgranen. 
Den strålade och glittrade av ljus. 
Och i ålla ljusstakar hade man tän
da ljus, · som lyste och värmde. Den 
ensamme mannen hörde glada rös
ter därinne. Men själv måste han 
stanna utanför i :. mörkret. Stacltars 
man! · Nu är det liksom· alldeles mörkt i 
.världen. För manga, många- män

, niskor 'är det lika mörkt och kallt 
' som för den ensamme vanäraren 
på julafton. Det- är 'krig. · Miinn.is~ 

· korna hata varandra. De plåga· och 
döda varandra. Och när ·människor 
hata varandra, ,. då är det mörkt 
inom dem. ~. Millioner människor li
qa svårt och äro förtvivlade. Det 
är som att vandra i mörker. Många-, 
många männfäkor ha vänt F'ig bort 
från Gud. Och då bJir mörkret än
nu tätare. 

Nu är det jul. Det betyder, att 
Jesus kommer. Han kommer till 
världen som nu är försänkt i onds
kans mörker. · Han kommer till de 
onda männfskorna. Han kommer 
till alla dem so~ ha det ·svårt. Ja, 

han kommer till oss alla, till dig och 
mig också. Men varför kommer 
han? Vad vill han? Han vill hjälpa 
oss och göra det ljust för oss när 
vi äro bedrövade och det är mörkt 
inom oss. Då vill Jesus trösta oss 
och görå oss glada, så att det blir 
ljust igen. Och när vi göra orätt, 
när vi .tänka eller tala illa om andra 
m~nniskor o~h synda mot Gud, då 
blir det · också mörkt · inom oss. Då 
vill Jesus förlåta oss och hjälpa oss 
att älska· Gud och älslrn våra med
människor. Och till sist vill Jesus 

· ta oss med hem till Gud i himmelen, 
där allt är ljust och där alla äro 
glada och goda:· 
. 'Och · ändå finns det människor, 
som inte bry sig orri Jesus. Sådana 
niäiuiiskor är det synd om. De äro 
lika ·· den ensamme· mannen, som 
vandrade i -mörkret på julafton. Ty 
det kan aldr:lg·· bli riktiit ljust inom 
en . människa, som 'inte vill ha Jesus 
'till -si.n Frälsare' och Hjälpare . .-Det 
kån ·aldrig blil]ust i världen heller, 
så länge människorna inte vilja veta 
av Jesus. 9ch ingen av oss kan kom
ma in· i himmelen~ om· inte · Jesus le-
der oss dit. · ' · ' 

J esll's är · ljuset, som upplyser vår 
själ. Om vi mottaga J' esus : såsom 
vår Fr~lsare, då få vi erfara ett 
inre ljus .'j vår själ, som julljusen i 
våra hem giva ett svagt uttryck för. 

Jesus sade: »"Jag ~r världens .ljus, 
den som följer mig, han skåll för
visso icke vandra .i nio:i-kret, utan: 
skall havå livets ljus.» Joh. 8: 12. 

' ' . ·,, . :~ ' j. S, . . 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
tillönskas alla Kyrkobladets läsare! 

C.-A. ARESKOG * H. BERGFELT * G. BRATT * J. LODIN 

L. A. PAUNU * I. SVENNAS * S. G. SVENFORS 

.. 
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Varför hade han inte bröllopskläder? 

I en gård i en stor by på landet 
bodde nämndeman Bolander. Nämn
deman på landet det är något fint 
det, lika fint som att vara rådman 
i stan. I köket hos nämndeman stod 
nämndemansmor och diskade. Det 
var en väldig disk, och därför måste 
Malin hjälpa till att torka. Det var 
just inte i Malins smak att torka 
disk i dag, och därför var hon på 
dåligt humör. 

»Smäll inte tallrikarna så hårt i 
bordet, när du sätter ner dem», sa' 
mor. 

På det var ju ingenting att. svara, 
men inte kunde mor höra, att det 
smällde mindre. Snarare mer. 

»Du måste byta handduk», sa' 
mor, »annars får du inte glasen 
fina.» 

Mor visste, att Malin inte tänkte 
lyda, därför gick hon själv efter en 
ny handduk. Malin nästan ryckte 
den ifrån henne. 

»Är det så svårt att hjälpa mor 
i dag, tösen lilla», sa' nämndemans
mor. 

Malin fick en tår i ögonvrån. 
Hon tyckte så synd om sig själv, 
som måste pinas med den stora dis
ken. 

»Berätta något roligt från sko
lan», sade nämndemansmor. »Hän
de det inte något roligt i går?» 

Malin putade ut med munnen. 
»Roligt i skolan!» Äntligen kom 

det ett ord ur Malins mun : »I sko-
lan där händer det bara tråkiga sa
ker.» 

»Hm!» sa' mor, som visste, att 
Malin tyckte, att skolan var det ro
ligaste av allting, när hon var på 
det humöret förstås. 

Malin blev språksam, när mor sa
de hm! 

»Det var så tråkigt på kristen
domen i går, så man kunde dö», sa' 
Malin. 

»Det måste du berätta om», sa' 
mor. 

Och Malin började berätta. 
»Vi hade morgonbön först, och 

så skulle vi ha kristendom . . Men ma
gistern slutade aldrig morgonbönen, 
och han började aldrig kristendo
men, för han skulle tala om sön
dagstexten. Och det var om en man, 
som inte hade bröllopskläder, och 
som blev bortkörd av Jesus ur bröl
lopssalen. » 

»Nej, nu säger du väl fel ändå», 
sade mor, »inte var det väl Jesus, 
som körde ut mannen ur bröllops
salen. » 

»Det var det visst det», sade Ma
lin, »det sa' magistern.» . 

»Det kan han inte ha sagt», sade 
mor. »Jesus berättar om en konung 
som gjorde bröllop åt sin son, och 
så kom inte gästerna, och då skic
kade han ut sina tjänare och bjöd 
in folk från vägen, och då kom en 
in, som inte hade bröllopskläder. 
Och då frågade Konungen, varför 
han inte hade bröllopskläder, och då 
svarade han inte.» 

»Varför svarade han inte?» frå
gade Malin, som ville leda in sam
talet på ett annat spår. 

»Jag vet inte», sade mor, »kan
ske var han på dåligt humör.» 

Malin bet sig i läppen. Där fick 
hon ett piller att svälja. 

»l alla fall», sade Malin, »Så tyc
ker jag det var väldigt konstigt, att 
kungen körde ut den där stackars 
mannen.» 

»Ja, det tycker jag med», sade 
mor. »Det har jag alltid tyckt. Jag 
minns, att när jag gick i skolan, var 
den där berättelsen en riktig stöte
sten för mig. Och jag gick och var 
rädd för Jesus en lång tid.» 

»Var mamma rädd för Jesus?» 
sade Malin. »Jag är inte ett dugg 
rädd för Jesus.» 

»Lyckliga lilla du», sade mor. »Då 
har du väl alltid ett gott samvete, 
då.» 

Malin ville inte bli påmind om 
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sitt samvete. Däremot tyckte hon, 
att hon behövde ta itu med andras -
samveten en smula. Den där kung
en till exempel, som körde ut man
nen. Den var hon riktigt förargad 
på. 

»Om det hade varit jag, som va
rit kung», sade hon, »så hade jag 
gett mannen kläder i stället för att 
köra ut honom i mörkret. Magis
tern sade, att det var gråt och tan
dagnisslan utanför. Det var väl för 
det var så kallt. Tänk en så'n elak, 
ful, stygg kung, som · kunde köra ut 
en stackare utan kläder i kalla vin
tern.» 

»Ja, men tänk, om det inte var 
kungens fel», sade mamma. 

»Vems ·skulle det då vara?» sade 
Malin. 

»Jag vet inte», sade mor, »kan
ske det var mannens eget fel.» 

»Hur skulle det kunna vara hans 
fel?» 

»Ja, jag vet inte säkert om det 
var så heller», sade mor. »Men när 
jag gick och läste, hade vi en präst, 
som försökte förklara historien för 
oss barn, och han sa' att bröllops
kläderna, det kanske inte var krop
pens kläder utan själens.» 

»Det var en dum präst», sade 
Malin. »Själen kan väl inte ha någ
ra kläder. Åh, det är så komiskt, 
så man kan skratta. Själen klädd 
i skor och strumpor och · kjol och 
byxor!» 

»Jag vet inte om det är så värst 
komiskt», sade mor, »om själen till 
exempel är klädd i ett dåligt hu
mör.» 

Malin bet sig i läppen igen. Hon 
upptäckte med ens, att hon höll på 
att glömma av att hon sku1Ie · vara 
på dåligt humör för att hon måste 
diska. Därför fick mor tala för sig 
själv, och Malin låtsades inte höra 
på, men hon hörde allt och kom se
nare ihåg det, och hur det gick till 
skall du få höra. 

Det skulle bli Luciafest i skolan, 
och flickorna i Malins klass skulle 
sköta om Luciatablån. Nu var det 

så, att Malin nog var den allra vack
raste flickan i , klassen. Det tyckte 
kamraterna, och · det tyckte hon 
själv också. Malin hade blå ögon 
och riktigt guldgult hår, och · hon 
var längst i klassen, ja, det var inte 
riktigt sant, för Märta Eriksson var 
lika lång som hon, men Märta kun
de då rakt inte passa till Lucia, 
tyckte Malin, för hon var så blyg 
och såg inte på långt när så bra ut. 
Ljust hår hade hon men inga loc
kar. Nå nu var sanningen den att 
Malin inte heller hade några lockar, 
men vad man inte har i den vägen 
av naturen lär man kunna skaffa 
sig på annat sätt. Och Malin hade 
skaffat sig. Men så skedde det 
märkvärdiga att magistern bestäm
de, att Märta Eriksson och inte Ma
lin skulle vara Lucia. Hela klassen 
ropade emot, och Malin mest, men 
det hjälpte inte. Då lovade Malin 
sig själv, att om inte hon fick bli 
Lucia, så skulle hon inte vara tärna 
heller. För det var humör i Malin, 
om det tyvärr oftast var rätt då
ligt. 

Nu var det så, att Malin hade bra 
sångröst. Och magistern litade till 
Malin mest av alla för att det skulle 
gå bra med sången. Och Malin var 
med och övade både sångerna och 
tablån. Men hon kände sig så ond 
på Märta, så hon hade haft lust att 
nypa henne. Och när magistern sa
de : »du får allt se lite gladare ut 
på festen än du gör nu, Malin», då 
hade hon haft lust att nypa honom 
också. 

När Luciadagen kom blev Malin 
märkvärdigt nog inte färdig i tid. 
Mor och far måste gå förut för att 
få bra plats. Malin stod framför 
spegeln och borstade håret. Men 
när hon äntligen gick, lät hon pake
tet med Lucia-linnet och silverstjär
nan ligga kvar på byrån. 

I skolan stodo alla och väntade 
på Malin. Magistern hade gång på 
gång varit nere vid dörren och frå
gat, om ingen sett till Malin~ När 

(Forts. d sid. 78.) 
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Söndagen den 23 nov. hölls i Stockholm ett möte 
med representanter för riksdagen och kyrkomötet, 
varvid nedanstående gemensamma uttalande antogs. 

För alla svenska män occh kvinnor står det i denna tid av våld och 
söndring i världen klart, att den svenska endräkten måste fördjupas och 
vår frihet bevaras okränkt. 

För den skull är ingenting nödvändigare än att vårt folk beS'innar sig 
på sina uppgifter såsom bärare av fäderneärvd kristen kultur. 

Därför ha vi, svenska män och kvinnor ur riksdagen och kyrkomötet, 
vilka i denna för vårt land skickelsedigra stund äro församlade i rikets 
huvudstad, velat samfällt erinra vårt folk om vårt gemensamma arv och 
ansvar. 

Den svenska linjen är den kristna linjen. Ännu i dag gälla Olaus Petri 
ord: » Wij swenske höre ock Gudhi til, så wel som annat folk och thet 
måål wij haf fve thet haf fver Gudh gif fvit oss». 

Härtill sätta vi våra namn. 

Södertälje Kyrka julskrud. 
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(Forts. från sid. 76.) 
han för tionde gången sprang ner, 
stötte han ihop med Malin själv. 

»Se här ha vi den lilla tärnan», 
sade han vänligt, »skynda dig nu, 
för du kommer i sista minuten. Men 
var har du dina kläder?» 

Malin slog ned ögonen och kunde 
inte svara . . Magistern förstod i blin
ken, hur det hängde ihop. Malin 
hade tänkt ut, att hon skulle säga 
något om att när hon inte fick bli 
Lucia så kunde hon också låta bli 
att vara tärna. Men nu fick hon 
inte ett ord ur munnen. Och det 
värsta var att hon blev så rädd. Och 
hon kände i samma stund, att ma
gistern blev så ond på henne. Hon 
kom ihåg, att hon hade sagt till sin 
mamma, att hon inte var ett dugg 
rädd för Jesus, men just i den stun
den tyckte hon, att det inte var ma
gistern utan Jesus som stod fram
för henne, och hon vågade inte lyf
ta upp sina ögon och se, ty hon 
tyckte, att hon skulle få se Jesus 
själv stå där. 

Men så hörde hon magistern tala, 
och hans röst var sorgsen och stilla, 
som den var någon gång då han 
blev riktigt ledsen: 

»Malin», sade han, »den som har 
sin själ klädd i sådana kläder som 
du nu har, den passar inte på vår 
vackra fest. · Jag visste, ·vad jag 
gjorde, när jag valde en annan Lu
cia. Nu kan du gå hem i ensamhe
ten och be Gud, att han giver dig ett 
annat sinne.» 

Frälsningsarm en~ julfest er. 

Stockholm, Gustav Vasa Förs.-sal, 
Västmannag. 63, d. 29 dec. kl. 7. - Väs
terås d. 4 jan. kl. 3.30. - Upsala d. 6 
jan. kl. 3.30, S :t Persg. 20. - Norrkö
ping, Tunnbindareg. 11, Annandag jul 
kl. 3. - Linköping, Badhusg. 6, d. 6 jan. 
kl. 3. 

Göteborg, Postg. 55, d. 28 dec. kl. 3. 
- Borås, Kungsg. 46, d. 6 jan. kl. 3. -
Vänersborg, Gasverksg. 28, d. 11 jan. 
kl. 3. 

Örebro, Drottningg. 22, Annandag jul 

Malin gick hem. Men hon hade 
slagit igen tamburdörren efter sig, 
och som hon inte hade ·någon port
nyckel, kom hon inte in. Ingen var 
hemma. Ute var det kallt. Det bör
jade snöa, den första snön som bru
kade vara så välkommen. Malin 
gick tillbaka till skolan. In vågade 
hon sig inte, men hon såg hur det 
lyste i fönstren. Hon hörde sången. 
Så bra de sjöngo utan henne. 

Det strålar en stjärna förunderligt 
blid, 

i öster på himlen hon står. 
Hon lyst över världenes oro och 

strid 
i nära tvåtusende år. 

Malin såg ingen stjärna, men för 
första gången tänkte hon på vems 
den stjärnan var. Det hade hon ald
rig tänkt på förut. Hon hade bara 
tänkt på, hur bra hon sjöng, och 
hur bra hon och ingen annan pas
sade att vara Lucia. Men nu blyg
des hon för sig själv. Hon darrade 
och grät, men inte av köld och inte 
av sorg. Hon tyckte att någon kom 
till henne, där hon stod i ensamhe
ten, det var Han, som hade hjärta 
för alla ensamma, alla bedrövade, 
alla ångerfulla alla onda. 

Och när han kom, då kände hon 
hur alla elaka tankar veko, och allt 
högmod. Och hon viskade, som om 
han stått alldeles intill henne : För
låt mig, förlåt mig! 

Axel Hambr;eus. 

kl. 3.30 Pastor Areskog. - Kumla d. 27 
dec. kl. 3. 

Sundsvall, Fredsg. 13, Annandag jul 
kl. 4, Pastor Lodin. - Härnösand, Döv
stumskolan, d. 17 jan. kl. 4. 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av 

Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 
J akobsbergsgatan 17, Stockholm. 
Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors, 
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Plan för daglig bibelläsning, . 
23 dec. - 31 jan. 

Julafton. J es. 9: 2-3. Kom, Herre Jesu! 
Juldagen. Gud med oss. Matt. 1: 18-24. 
Annand. Jul. Ångestens dop. Luk. 12: 

49-53. 
L. 1 J oh. 5: 12-21. Vi veta. 

Sönd. e. Jul. 28 dec. Barnet Jesus. Matt. 
2: 13-23. 

M. Ps. 102: 12-29. Mina dagar - dina 
år. 

T. Ps. 90: 1-12. Tusen år i dina ögon. 
0. Upp. 2: 8-11. »Var trogen intill 

döden!» 
Nyårsdagen. Trädet, som skulle bort. 

Luk. 13: 6-9. 
F. Mika 7: 18-20. Lust till nåd. 
L. Luk. 1: 68-75. Han ville frälsa oss. 

Sönd. e. Nyår. 4 jan. Jesus döper i helig 
ande. Matt. 3: 11, 12. 

M. Luk. 1: 76-80. Kunskap om fräls
ningen. 

Trettondedag Jul. Jesus, folkens hopp. 
Matt. 12: 15-21. 

0. 5 Mos. 33: 26-29. En säker till
flykt. 

T. Jos. 4: 19-24. Herrens starka hand. 
F. 2 Krön. 20: 1-12. Till Dig se våra 

ögon. 
L. 2 Krön. 20: 13-22. Haven tro på 

Herren! 

VIGDA. 

Fred Louis Helford Torsson och Rut 
Astrid Israelsson, Nya Varvet, Göte
borg, den 14 · nov. 

Allan Vilhelm Berntsson och Evy Kris
tina Lindegren, Uddevalla, den 15 nov. 

Bror Ivar Bergström, Kungsör, 'ocli Hil
da Katrina Svedin, Hudiksvall, den 22 
nov. 

Sven-Ove Silfverberg, Gävle, och Lilly 
Birgitta Olsson, Hudiksvall, vigda i 
Hudiksvalls · kyrka den 29 nov. 

Karl David. Scheeler, Eskilstuna, och 
Hilma Matilda Karlsson, f. Åkerberg, 
Stockholm, den 29 nov. 

Herren Gud, som har stiftat äkten
skapet, givet dem lycka och välsignelse 
till deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 

Anders Gustaf Johansson, Hössna, Väs
tergötl., den 25 sept., 79 år. 

Hildegard Maria Teresia Svensson, f. 
Karlsson, Borås, den 29 okt., 41 år. 

1 Sönd. e. Trett.-d. 11 jan. Jesu när
maste. Matt. 12: 46-50. 

M. Ps. 103: 1-13. Trygghet i Gud. 
T. Ps. 145: 1-8. Jag vill dagligen 

lovsjunga Dig. 
0. Mal. 4: 2-6. Löftet om vägrödja-

ren. 
T. J oh. 1: 19-28. Ett ödmjukt vittne. 
F. J oh. 3 : 25-36. Manande allvarsord. 
L. Joh. 5: 31-39. Skrifterna vittna. 

2 Sönd. e. Trett.-d. 18 jan. Jesus i Sac
keus hem. Luk. 19: 1-10. 

M. Joh. 1: 29-34. Johannes vittnar om 
Jesus. 

T. Ps. 100: 1~5. Tjänen med glädje! 
0. 1 Mos. 18: 17-33. Utvald till helig 

tjänst. 
T. Hes. 2: 1-7. Kallad att tala Guds 

ord. 
F. Jer. 26: 12-16. Sänd av Herren. 
L. 2 Tim. 1: 8:._14. En helig kallelse. 

3 Sönd. e. Trett.-d. 25 jan. Jesus så.som 
läkare. Matt. 8: 14-17. 

M. Luk. 5: 1-11. Jesus kallar Petrus. 
T. Ps. 66: 8-20. Prövar, men övergi-

ver icke. 
0. Jes. 43: 10-16. ·En väg i havet. 
T. Jer. 17: 5-10. En rätt förtröstan. 
F. ,Matt. 8: 23-27. Varför rädens I? 
L. Hebr. 11: 1-6. Trons nödvändighet. 

Tekla Eugenia Sjöblom, f. Sandell, Flen, 
den 3 nov., 77 år, 

Klara Lovisa Westerberg, .f. Holmström, 
Stockholm, den 17 nov., 64 år. 

Edvard .Åxel Falk, Örebro, den 18 nov., 
62 år. 

Maja Stina Johansson, Essunga, Väster
.göt!., den 26 nov., 82 år. 

Anna Maria Fredriksson, Upsala, den 
2 dec., 66 år. 

Maria Josefina Ludvigsson, Ervalla, den 
5 dec., 85 år. 

Nils David Lindahl, Alingsås, den 6 
dec., 41 år. 

Änkefru Augusta Josefina Carlsson, f. 
· Lundin, Huddinge, den 8 dec., 64 år. 

0 Jesu, dem som klaga I denna. jäm
rens dal, Nu med din hjälp ledsaga Till 
Faderns fröjdesal. Ja, i din Faders hus 
Låt oss dig· evigt lova I salighet och ljus. 

Ps. 51: 4. 

Nästa nummer av Kyrkobladet utkom
mer den 1 februari. 
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Gudstjänster 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

DECEMBER. 
T. 25. Stockholm, Dövstumfören., 

Drottningg. 26, kl. 7. Julotta. 
Stockholm, ldro,ttsklubben, 
Herkulesg. 26, kl. 8. Julotta. 
Stockholm, Sto~kyrkan kl. 2. 

L. 2.7. Södertälje, Kyrkan kl. 2.30. 
S. 28. Nykö'[>ing, S :t Nikolai Kyrka 

kl. 1.30. 
JANUARI. 
T. 1. Stockholm, östermalmskyrkan 

.. kl. 2. 
S. 4: Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 1. 
T. 6. 'Stockholm, Maria Kyrka kl. 2. 
L. 10. Visby, Förs.-huset kl. 7. 
S. 11. Visby, Domkyrkan kl. 1. 
L. 17. Stockholm, Matteus Kyrka kl. 4. 
S. 18. Motala, Kyrkan kl. 1. 
L. 24. Arboga, Tref.-kyrkan kl. 4.30. · 
S. 25. , Fagersta, Brukskyrkan kl. 1. 

Stockholm. Alla över· 60 år inbjudas 
till , en enkel fest i M'atteus lörd. den 17 
jan. ·kl. . 4; Pers9nligt _ inbjudningskort 
utsändes. 
: Konfirmanderna· 1929-1941 ·samlas 
Sveav. 36 den · 15 · jan. kl. 7 .. 30. 

· · ·s. G. Sven fors 
. vesslev. 7, Alsten .. Tel. 25 43 31. 

i. u Il d s d i s t i i k i. 
DECE1MBER. . , . 
L. 27. Hovmantorp, Dövstumhemmet · 

kl. 1. . . 
S. 28. Hälsingborg, S :ta Maria Kyrka 

- kl. 5.45. 
JANUARI. 
T. 1. Alvesta, Kyrkan '.kl. .5. 
L. · 3. Nässjö; Kyrkan kl. 6. 

. S. 4. ,Vaggeryd.~ Kyr~~ale:r:i k~. _2. 
L: 10 . . Älirihult~ Kyrkan kl. 4. 
S. 11. Trälleborg, Kyrkan kl. 12.30. 
S: · 18. Jönköping, rö. Föis.-hemmet 
' kl. 11. .. . 
L. ·24. Karlshamn, · Förs.-hemmet 

kl. 6.30. 
S. -25 . . Lund, S :t Peters Klosterk. 

kl. 12~30. ' . 
L. 31. Hässleh.o.lm, ~yr~a]l kl. : ~· 
S. 112: Äng,ilholm, ·Kyrkan kl. 3. 
.. . G. Br:.a t .t 

..._- . ·Hovsgatan 14, ·växjö. Tel. 2710~ 

. V ä n ~ r s b o r g s d i s t r i k t. 
DE.C.EM.BER. .. . . , . 
'.f . . 2~~ -Göteborg, Domkyrkan ~· 9. 
JANUARI. · 
T . . ·i.. Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 
s._· . 4. Alingsås, Förs .. -hemmet kl. 1_1.30. 
S. 11. Tiaahplrri, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 11. ·Falköping, Förs.-hemmet kl. 3. 
S. 18. Skara, Förs.-hemmet kl. 11.30. 
S. 18. Skövde, Förs.-hemmet kl. 5. 

S. 25. Uddevalla, Förs.-salen kl. 10.30. 
S. 25. Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30. 
L. 31. Falkenberg, Kyrkan kl. 4. 
S. 1/2. Halmstad, Dövstumfören. kl. 

11.15. 
S. 1/2. Varberg, F,örs.-hemmet kl. 2.30. 

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

örebra distrikt. 
DECEMBER. . 
Juldagen. Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11. 
F. 26. Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 13. 
S. 28. Hallsberg, Kyrksalen kl. 13. 
JANUARI. 
S. 4. Kopparberg, Kyrkan kl. 13. 
T. 6. Nora, Kyrkan kl. 13. 
S. 11. Gävle, Hel. . Tref. kyrka kl. 13. 
S. 18. Kumla, Kyrkan kl. 13. 
S. 25 . . Örebro, Nikolai. Förs.-h. kl. 9,30. 

Barngudstj. , . 
S. 25. Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11. 
S. 1/2. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 18. 
· · C ~ r l-Ä k e A r e s k. o g 

Storg. 43, Örebro. Tel. 154 78. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t. 
DECEMBER. 
F. 26. Sundsvall, Kyrkan kl:. 2 .. 
L. 27. Härnösand, Domkyrkan kl. 12 . 
S~ 28 . . Örnsköldsvik, . Kyrkan .kl. 1. 
M. 29. Unieå, Kyrkan kJ. 12 . . 
T. 30. Skellefteå, Kyrkan kl. 12. 
0. 31. . öjebyn, Kyrkan kl. 12.15. 
JANUARI. 
T. 1. Luleå, Domkyrkan kl. 1. 
F. 2. - Morjärv, Kyrkan kl. 12. 
L. 3. Hietaniemi, Kyrkan kl. 12. 
S . .. 4.. Pajala, Kyrlcan kl. _ 1. . 
M. 5. GeZlivare, ~yrkan kl: 12. 
T, 6. Kiruna, Kyrkan kl. 1. 
F. 9. Arvidsjaur, Kyrkan kl. 12 . 
s.· 11. · Sorsele, Kyrkan kl: 1. 
T. 13. Tä~a, ·Kyrkan kl. 12. 
T. · 15. Dorotea, Kyrkan . kl. 12. 
S: 18. Östersund; Kyrkan kl. 1. 

J o·e l Lo din 
Dövstumskolan, Härnösand. 

Föreläsningar. '·: . . 
Eskilstuna· den 4 jan.; efter gudstjäns

ten. Pastor Svenfors :· »Om ' blinda 'döv
stummas undervisning och · vårti~> Film. 

Visby den 11. jan.; efter guds.tjänsten . 
Pastor . Svenfors ;. »David Liv:ingstone, 
missionär oeh upptäcktsresande.» . Film. 

Motala den 18 jan. ef'.ter. gudstjänsten, 
samma ämne. · 

Falun, Husmodersfören.,- den 4 jan. 
kl. 2.30. Fröken · Foridelius: »Något om 
s:vensk järnhantering genom tiderna.> 
Film. Julfest. 

Orsa, Järnvägshotellet, den 5 jan, kl. 
2 och 

Ludvika, Folkets Hus, den 6 jan. kl. 
1, samma program. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1941 




