
N:r 7. Arg. 13. September 1942. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

E. Hellbom, Stockholmsµ10tiv. 

Fann du ej ro i världens brus, 

Söker Du frid och tröst och ljus, 
Sök dem i Herrens ord och hus! 
Där skall du få vad du söker. 

(R. NDRE~) 
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Ett ärende. 

»Två män gingo upp i helge

domen för att bedja.» 

Luk. 18: 10. 

överallt i Sveriges land reser sig 
de vita kyrkorna - i land och stad 
lika. På landet mitt ibland gårdar 
och fält - i staden mitt ibland sto
ra husmassor. Och kyrkan har ett 
bestämt ärende till var och en : Guds 
ord till kraft och tröst och hjälp i 
alla livets förhållanden. 

Men då vi gå till kyrkan skall 
även 11,1i ha ett bestämt ärende. Och 
det är det vi nu . skola tänka på. 

· Ett bestämt ärende : det skall . vara 
något jag vill där. Och det ha kan
ske de flesta. En tänker: jag skall 
gå i kyrkan för att prästen tecknar 
så vackert. En annan : jag skall gå 
för att få en stunds lugn och ro. 
En annan: för att träffa min vän. 
En annan : det är så roligt att se 
många dövstumma. Och så vidare. 
Men det finns ett ärende, som är 
viktigare än andra, ja som är det 
enda rätta och så viktigt, att vi ej 
få någon verklig välsignelse, om vi 
glömma det ärendet. Det är att 
bedja. Ty gudstjänsten är till för 
att Gµd och människor skola få mö
ta varandra. ·Men det kan ej ske, 
om inte männ:lskorna bedja, tala 
med Gud och lyssna till honom. -

Den som har detta· stora ärende, 
han blir en trofast och förnöjsam 
gudstjänstfirare. Ha~ stannar · ej 
hemma och knotar över att präst~h 
inte tecknar så som han vill. Utan 
han tänker : Mitt största ärende är 

att bedja, och det får jag · alltid 
göra i det stilla och höga Guds tem
pel. 

Du har säkert någon gång kom
mit för tidigt till gudstjänsten. Un
der den stunden, då vi vänta på att 
det skall börja, skola vi inte tala 
med någon annan än Gud. Inte 
prata med grannen. Utan bedja, att 
Gud tar bort alla hinder hos oss, gör · 
oss stilla och öppnar våra hjärtan, 
så att hans ord må komma därin. 
Vi må bedja för dem, som inte kom
ma till gudstjänsten. Och särskilt 
skola vi bedja för prästen, att han 
må få Guds kraft att rätt och till 
uppbyggelse förkunna Guds ord. 

Ha vi det ärendet till kyrkan, att 
bedja, då gå vi inte därifrån utan 
att också ha fått Guds rika välsig
nelse. 

Och om du inte kan komma, där
för att du är sjuk eller därför att 
det den söndagen inte hålles guds
tjänst på den plats du kan komma 
till, så försök att en liten stund stilla 
ditt hjärta i bön inför Guds ord. 

Så sök i dag, då år och hälsa, 

Än ge dig tid och kraft ·därtill, 

Sök Herren~ nåd, som vill dig frälsa, 

· l3lott du på honom trösta vill, 

: Och Gud som hö.r din bön och sång, 

Välsigna ·skall din , kyrkogång. 

(Sv. Ps. 205: 3.) 
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Stockholms förste biskop. 

Till biskop i det nyupprättade 
Stockholms stift har utnämnts D :r 
Manfred Björkquist, Sigtuna. 

Manfred Björkquist, som nyligen 
fyllt 58 år, är född i Gideå i Väs
ternorrlands län och son till kon
traktsprosten Jonas Björkquist. Ef
ter studentexamen i Härnösand in
skrevs han 1902 vid Upsala Univer
sitet, där han tre år senare avlade 
fil. kand.-examen och 1909 fil lie.
examen. 1923 blev han teol. heders
doktor i Lund. 1910-13 var han 
föreståndare för norra Ångerman
lands folkhögskola och blev 1917 
rektor vid folkhögskolan i Sigtuna, 
där han sedan 1915 varit ledare för 
Sigtunastiftelsen. Han är vice ordf. 
i Svenska kyrkans diakonistyrelse, 

ledamot av Upsala domkapitel och 
har varit ledamot av ett flertal 
kyrkomöten. 

"Sveriges folk - Guds folk." 
Ur en uppsats av Biskop Manfred Björkqvist år 1909. · 

Du närmar dig en svensk stad el
ler by. Klungan av hus drar förbi 
din blick, men med oemotståndlig 
makt tvingas den mot en. punkt -
kyrkan. Men kyrkan fångar inte 
din blick fö r att kvarhålla den hos 
sig. Vjsserligen står hon där i mit
ten och tvingar till sig uppmärk
samheten - trycker ned allt annat, 
men hon nöj er sig icke med det.ta. 
All sin lockande makt samlar hon i 
den smalnande spiran. Om du vill 
eller irite;upp till korset måste du -
till korset, som står som en förbin
delselänk mellan himll).el och . jord. 
Där stannar du. Det är . meningen, 
att du skall stanna där och besinna 
dig och för.stå tanken i Sveriges 
kyrka. --- . 

Den stora tanken i Sveriges kyr
ka är denna: Kyrkan vill samla i 
sig allt Sveriges folk, icke för att 

bli allenast ett kyrkfolk, utan för att 
Sveriges folk må bli ett Guds folk 
genom Jesus K rist?,J,s. - - -

Ett väldigt omfång har den .kyr
ka, som kallar sig folkkyrka - Sve,. 
riges folk. Vad betyder det, att hon 
har detta _väldiga omfång? 

Det betyder, att hon ej får bli en 
klasskyrka eller partikyrka. Alla 
skola känna sig lika hemma i kyr
kan. Där sitta tjänsteflickan och 
matmodern sida vid sida; fabriks
ägaren och arbetareh böja knä vid 
samma altare. Så har det varit i år
hundradena igenom. Det är ett 
väldigt förbrödringsarbete, som kyr
kan har utfört._:_ - - Med sam
ma kärlek möter kyrkan barnet från 
den fattiga stugan och från herr
gården. Iritet barn skall saknå hen
nes vålsignelse. Ingen skall växa 
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upp i detta land utan att ha fått hö
ra om Jesus Kristus. Ingen skall 
börja sitt eget liv utan att ha fått 
ordet om honom med sig på vand
ringen. l gfädj ens stunder och i sor-

gens vill hon vara med, uppmunt
rande och tröstande. Som en mor 
vill hon räcka till för alla, även det 
barn, som vänder hemmet ryggen, 
vill hon innesluta i sin kärlek. - -

Ingenting att ångra? 

I en by långt bort i församlingen 
låg en man svårt sjuk. Han sände 
bud till sin granne, och bad honom 
hämta dit prästen, så att han skulle 
få Nattvarden, innan han dog. Och 
så kom prästen och gick fram till 
sängen och frågade, -hur . det stod 
till. Det var ganska dåligt. 

»Tror . Ni att Ni skall dö nu?» 
frågade prästen. 

Jo, det trodde mannen, och där
för hade han bett prästen komma, 
så att han kunde få Nattvarden, in
nan han dog. 

»Har Ni något särskilt att ång
ra?» frågade prästen. 

»Nej, det har jag inte», svarade 
den sjuke. · 

»Inte någonting?» 
»Nej, det är ingenting.» 
»Har det inte varit något mellan 

er och grannarna eller något annat, 
som ni behövde få uppgjort?» 

»Nej, visst inte. Jag vill bara ha 
Nattvarden», svarade den sjuke li
tet otåligt. 

»Men tänk nu efter, . om ni inte 
har några synder, som behöver be
kännas.» 

»Nej, det har jag inte», försäk
rade den sjuke. 

Det "blev tyst en liten stund, men 
· så s'a'de prästen med sorgsen röst : 

»Jag .hn inte ge er Nattvarden. 
:1 Nattvarden gives syndernas förlå- . 
· telse. Men ni har ju inga synder. 
·Ni ·vet inte om något, som behöver 
ångras och förlåtas/ och då är ni 
inte en rätt nattvardsgäst och kan 
inte ta emot Guds förlåtelse. · Jag 
kan inte nu göra något annat än 
fara hem igen. Men om det skulle 
bli så, att Ni får syn på edra syn-

der, så ska Ni minnas, att Jesu 
Kristi, Guds Sons blod renar oss 
från all synd.» 

Den sjuke sade ingenting, men 
såg förvånad ut. Prästen tog farväl 
och for hem. 

Några dagar senare gick grannen 
till den sjuke och fann honom full
ständigt · förtvivlad~ Han jämrade 
sig, där han · låg i sängen, och ropa
de: »Jag ska bli fördömd, jag är 
alldeles förlorad. För det har präs
ten sagt.» 

Grannen framhöll, att så hade 
prästen visst inte sagt utan något 
helt annorlunda. Men han hade väg
rat att ge Nattvarden åt en som inte 
visste sig vara en syndare och inte 
tyckte sig ha något att ångra. 

»Visst är jag en syndare, jag har 
så förskräckligt med synder så det 
är rent hemskt. Det är alldeles 
ohjälpligt. Jag ska gå förlorad, och 
det finns inte någon hjälp.» 

»Jo~ det gör det», sade grannen. 
»Kommer du inte ihåg, att prästen 
sa', att om du fick syn på dina syn
der, så skulle du minnas, att Jesu 
Kristi, Guds sons blod, _renar oss 
från all synd.»> . 

Mannen blev lugnare och länge 
samtalade de båda grannarna om 
Guds ord. Nu hade mannen·vaknat 
och började förstå sin synd. Och nu 
behövde han den heliga Nattvarden 
på ett annat -sätt. När han förut 
hade hämtat prästen, ville han ha 
Nattvarden, darför att han trodde 
sig på så sätt kunna bli . salig utan 
att behöva ångra sig och bekänna 
sin synd. Han hade en vidskeplig 
föreställning om Nattvarden. Nu 
var det helt annat. Och när nu pras-



ten efterskickades, så fick han Natt
varden. Och det visade sig vara häl
sosamt även i lekamligt avseende. 
Ty mannen tillfrisknade. Men det 
verk, som Guds ande utfört hos ho
nom på vad mannen själv trodde 
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vara hans dödsbädd, det visade sig 
djupt och äkta. Han hade insjuknat 
som en förhärdad syndare men steg 
upp som en sann kristen med nytt 
mod och nytt hopp både för detta 
livet och för evigheten. 

Våra kyrkor. 

Man har ansett 
Kalmar Domkyrka 
vara den svenska 
storhetstidens ·mest 
imponerande bygg
nadsverk. . Kyrkan 
invigdes år 1682. 
Särskilt templets 
inre gör ett mäk
tigt och starkt in
tryck : ett väldigt 
valv utan stödjande 
pelare. Mot de vita, 
klara väggarna ly
sa många dyrbara 
prydnader. Dyrba
rast är prediksto
len, ett minne från 
stadens gamla kyr-
ka. Koret med sin verkligt impone
rande altaruppsats drar blickarna 
till sig. Flera konstrika gravhällar 
finnas. Även på vapensköldar och 
porträttavlor är kyrkan rik. 

Kalmar Domkyrka. 

Redan kyrkorummet stämmer till 
andakt, hur mycket mer då de nå
dens medel, som däri utdelas till 
hungrande själar. 

Ek och bok. 
Det berättas att en egendomlig 

förändring ägt rum i de danska 
skogarnas bestånd de sista århund
radena. Där har pågått en långva
rig och seg strid mellan eken och 
boken. Eken är det starkare trädet 
och borde ha segrat enligt naturens 
hårda lagar. Men boken har ändå 
trots sin svagare natur under tidens 
gång vunnit seger. 

Varför har boken kunnat besegra 
den starka eken? Jo, boken slår ut 

sitt bladverk tidigare på våren än 
eken. Medan ännu eken står kal och 
torr, börjar boken knoppas. Och in
nan ekens inre krafter börjat vakna 
för vårsolens värmande strålar, har 

. boken slagit ut sina blad. Detta har 
gjort, att boken fått överhanden, 
OGh eken har måst draga sig mer 
.och mer tillbaka. 

Är det inte på samma sätt alltid, 
att kärlekens makt segrar över den 
råa styrkan? 
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Bröllopsdagen. 

De unga förlovade gick till präs
ten och beställde vigsel. Bröllops
dagen blev en stor högtid. Familj 
och vänner var samlade i kyrkan. 
Bruden hade en praktfull bukett 
rosor. 

Prästen höll tal. Han påminde 
dem om att tacka sina föräldrar för 
de många årens trofasthet, men att 
i synnerhet tacka Gud, som hade gi
vit dem kärlekens gåva i hjärtat. I 
dag skiner solen över er väg, sade 
prästen. Ni drömmer om en ljus 
framtid. Men det kan komma da
gar, då solen går bort och motgång
ens stormar skall skaka er. Då skall 
kärleken visa sin bärkraft. I med
gång och motgång skall ni hålla 
samman. ·Och kom ihåg, att även 
om alla vägar spärras för oss här 
på jorden, så är vägen upp till Gud 
~lltid öppen ! Hos honom må ni 
hämta hjälp i livets kamp och kraft 
till att älska varandra i vardagsli
vet, ty »Gud är kärleken». 

Och så läste prästen vigsel-ritua
let och frågade om de ville ha var
andra. Båda svarade tydligt : Ja ! 
De knäböj de och prästen bad för 
dem o.ch . lyste till sist välsignelsen 
över dem. 

Vigseln var slut. Brudparet gick 
ned genom kyrkan. Familj och vän
ner önskade lycka. Föräldrarna om
famnade brud och brudgum. Mor 
hade tårar i ögonen. 

I brudens hem var det fest, och 
det blev sent, innan festen var slut. 

Sådan är många brudpars histo
ria. Och därefter följ de ljusa dagar 
för de nygifta, då de erforo livets 
unga lycka. Senare kom de många 
vardagarna, då trofastheten och 
sammanhållningen skulle bevisa, att 
kärleken var äkta~ Penningbekym
mer och sjukdom klappade kanske 
på dörren. Eller man och hustru: 
upptäckte fel hos varandra - och 
blev besvikna ! De såg, att inte ·allt 
i äktenskapet var roligt. Vardagen 
kan bli en tung plikt. Ja, det hän~ 
der, att kärleken blir kall - eller 
dör. De vackra, moderna möblerna 
kan inte hjälpa, när man och hustru 
kivas, och hemmet fylles av vreda, 
onda ord. 

Äktenskapet är en skola för livet. 
Var och en av oss har ett stort an"' 
svar. Därför ha vi gott av att min
nas prästens ord, att vi skall före
lysa varandra i en sann gudsfruk
tan och bedja om trohet och enig
het och kärlek. Även om brudbuket
ten vissnar, skall kärleken bevaras 
frisk och rik var dag, ty den äkta 
kärleken är en gåva · från Gud · till 
oss, den kärlek, som bevaras trofast 
och stark i alla våra livsdagar. 
P. H. i Kirkeblad for de dövstummes menighed. 

Varför icke jag? 

· · · En · furste ville en gång ge sina 
·under~åtar en god lärdom. · En dag 
vältrad~ han en stor· sten ut mitt på . 
landsvägen och gömde sig i närhe
ten för att se hur folk skulle göra. 

Snart kom en man körande· med 
ett' par oxar. Han brummade: »>Jo, 
det var· trevligt! Lägga en sådan 

sten mitt på vägen. Jag skulle gärna 
vilja veta, vem som gjort det.» · Så 
lät han oxarna böja av runt stenen 
- och lät den ligga kvar. 

Så kom en· man farande i en fin 
vagn. Han blev mycket vred.' » Myc:. 
ket har jag sett men aldrig något 
så .oförskämt. Om · det varit mörkt, 
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Plan för daglig bibelläsning. 
September. 

1. Psalt. 97: 1-12. Herren är konung . . 
2. Psalt. 89: 20-30. »Min tjänare, Da

vid». 
3. 1 Sam. 7: 15-8: 9. En gammal 

domare. 
4. 1 Sam. 18: 6-16. . Herren var med 

David. 
5. 1 J oh . . 2: 18-27. Välsignelse som 

förbliver. 

14 Sönd. e. Tref. Tacksamhet. J oh. 5: 
1-14. 

7. Ef. 6: 10-20. Vapenrustningen. 
8. Psalt. · 21: 1-8. En konungslig 

glädje. 
9. Rom. 12: 9-21. övervinna. 

10. 1 Sam. 19: 1-7. Vänskap och hat. 
11. 1 Sam. 24: 1-9. Ridderligt s~nne

lag. 
12. Psalt. 108: 1-10. Frimodigt hjärta. 

.15 Sönd. e. Tref. Det dagliga brödet. 
Matt. 6: 19-23. 

14. 2 Sam: 5: 1-5. David blir konung. 
15. Psalt. 37: 23-31. Rättfärdig och 

barmhärtig. 

Är Du med? 

16. 5 Mos. 10: 12-19. Den faderlöses 
rätt. · 

17. Job 29: 11-19. Rättvisans mantel. 
18. 2 Sam. 19: 24-30. Ädelmod. 
1.9. Matt; 18: 21-35. Om I icke för

låten. 

16 Sond. e. Tref. Jesus giver 
1

liv. Joh. 
5: 19-2L 

21. 2 Sam. 9: 1-7. Davids tacksapiliet. 
22. Psalt~ 18: 1-7. Jag åkallade· Her-

ren. , 
23. 2 Sam. 22: 44-51. Herren lever!' : 
24. 2 Sam. 23; 1-7. Davids sista ord. 
25. Jona 2: 3-10. Frälsningen hos 

Herren. · , 
26. Ef. 3: 14-21. Herren tillhör äran! 

17 Sönd. e. Tref. Den sanna friheten. 
J oh. 8: 31-36. 

28. 2 Sam .. 22: .1-7. David lovsjunger 
Herren .. 

29. Psalt. 127: 1-5. En Herrens 'gåva. 
30. 1 Mos. 48: 1-9. Stamfaderns väl

signelse. 

Vår tacksamhet sträcker sig ock till »De Dövstummas Kyrkoblad» i 
Sverige. Den är för oss en kärkommen vän, som i synnerhet genom 
»Plan för daglig bibelläsning» förenar oss alla. Jag känner, att vi genom 
att regelbundet t. ex. varje afton öppna vår. Bibel och läsa den angivna 
texten, ha en mötesstund med varandra, var yi än må bo, och icke allenast 
med varandra utan även mer vår Frälsare. Må ingen av oss försumma 
dessa stunder. (Elsa Hacksell i Finlands »Tidskrift för dövstumma».)· 

kunde hästarna ha stupat över ste
nen.» Så fick kusken försiktigt köra 
förbi - och stenen fick vara kvar. 

Nu kom en soldat med stolt håll
ning ..:..:.:..:. och stupade över stenen. 
Han blev hemskt förargad och ville 
:anmäla saken för myndigheterna. 
Men så marscherade han vidare -
1och stenen fick . liggn kvar. 

Då sammankallade . fursten en 
piäp.gd . ~änniskor och sade: »Jag 
har själv. vältrat dit, stenen, ty jag 
:ville se, om någon . skulle ta bort 

den, innan den ställde till någon 
olycka. Men jag har blott sett män
niskor, som ha förargat sig över ste
nen. Inge!l brydde sig oµi· att ta 
bort den. Nu gör jag det själv.» 
Och se, mitt under ·stenen .låg_ en 
börs, :fylld, . med guldmynt. Ocl;i det 
stod ·skrivet på den: »Till den som 
tar bort stenen»:. 

Tänk aldrig : »Varför skall just 
jag göra det, när det gäller någon 
tjänst åt andra"?» Tänk i stället: 
»Varför skulle . icke jag gö~a det!» 
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Gudstjänster i september. 
S t o c k h o 1 m s Cl i s t r i k t. 

L. 5. Hallstavik, Kyrkan kl. 3. 
S. 6. Stockholm, Jacobs kyrka kl. 1. 

- (Vid Gustav Adolfs torg.) Till 
den·na gildstjänst .och efterföl
jande samkväm inbjudas särskilt 

. de dövstumma i Stockholms om-
givningar. 

L. 12. Norberg, Kyrkan kl. 4. 
S. 13. Västerås, Domkyrkan ·kl. 1. 

(Därefter föreläsning av Rektor 
Zommarill.) . . 

F. 18. Malm.köping, Kyrkan kl. 2. 
L. 19. · Strängnäs, Domkyrkan kl. 10.30. 

· Nattvard; · · · 
S. 20. Södertälje, Kyrkan kl. ''1.30; 
S'. 27. · Norrköping, Hedvigs Förs.-hem 
· . kl. · 3.30. (Därefter föreläsning 

med film.) . .- -- .-i 

M. 28. ~ånga, Kyrkan kl. 11.30 ... 

S. G. S v e 'n fors. · 
Vessley. 7, Ålsten. · Tel. 25 43 31. 

L. 5. 
s. 6. 
L. 12. 
s. 13. 
L. 19. 

L -11 n d s -di s':t rikt. 

Eksjö, Förs.:-hemmet kl. 5. 
Nybro, Kyrkan, kl. 1. 
Vetlanda; Kyrkan kl. 4. 
Väx jö, Domkyrkan kl. 2. 
Hälsingborg, Gustaf Adolfskyr
kan kl. 6. 

S. 20. Landskrona, Kyrkan kl. 1. 
L. 26. Eslöv, Kyrkan kl. 6. 
S. 27. _ .Ystad, . Förs.-4emmet kl. 11. 

G. Bratt. _ 
Hovsg~tan 14, Växjö . . Tel. 2710. 

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

0. 2. Stenkyrka, · Kyrkan ·kl. 11. 
S. 6. Falkenberg, Kyrkan kl. 12.30. 
S.· 6. - Ha.Zrris_tad, ·Dövstµmför. kL 5. 
M. 7. Laholm, Kyrkan kl. 10. 
S. · 13. ---Mellerud, -Förs.-hemmet kl. 10. 
S. 13; Bäckefors, Kyrkan kl. 12.30. 
L. 19. - Kungsbacka, .Kyrkan kl. 4.30. 

. Nattvard. 
S. 20. Vänersborg, Kyrkan kl. 2.15. 
L. 26. Mariestad, Kyrkan kl. 12. 
S. 27. · Skövde, Förs.-hemmet kl. 9. 
S. 27. Töreboda, Kyrkan kl. 12~15. 

L. 3/10. Lysekil, Kyrkan kl. H. 
SI. 4/10. Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
S. 4/10. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 

H. B e r g f e l t. · 
Kungälv. 'Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 

S. 6. Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11. 
S. 13. Örebro, Nikolai förs.-h. kl. 9.30. 

Barngudstjänst. 

L. 19. Kristinehamn, ·Kyrkan kl. 11. 
L. 19. Bredsjö, Missionshuset kl. 16.30. 
S. 20. Filipstad, Kyrkan kl. 13. 
L. 26. Nora, Kyrkan kl. 15. 
S. 27. Kumla, Kyrkan kl. 13. 

Carl-Äke Ar ·eskog. 
Storgatan 43, Örebro. T'el. 154 78. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t. 
S. 6. Östersund, (Röda Korsets som-

. marfest). 
S. 13. Sundsvall, Kyrkan kL 2. 
S. 20. Härnösand, Domkyrkan kl. 1. 
S. 26 .. · Umeå, .. Ky:::-kan -kl. 3. 
S. 27. Skellefteå, Kyrkan 'kl. 1. 

J o e l L o 'd i n. 
Dövstumsko-lan, Hä~ösand. 

VIGDA. 
Karl Josef Här lin, Sevana; Västman
. land, och- S-ofia: Margareta Asplund, 

Ludvika, den 8 aug. i Ludvika kyrka. 
Harald Emanuel 'Öhren och Tysk Alma 

Vitalia Andersson, Mora, den 16 aug. 
Johan Dåniel Enlund och Ebba Inge

borg· Söderström, f. Ljung, Lund, den 
16 aug. 

Herren Gud, som har stiftat äkten
skap, give dem lycka och välsigne deras 
förbund. 

AVLIDNA. 
Hilda Maria M:agnusson, Hällaryd, Ble-

. kinge, den 2 maj , . 32 år. 
Karl Johan Nyberg, Visby, den 8 aug., 
· 73 år. · · 
Rut .- Ingrid · Johanna Egner, Stockholm, 

den 18 aug., 47 år. 

Får jag ej strax förnimma 
Ditt starka- stöd, .- -
Jag ser dock målet glimma 
Ur natt och nöd. 
Så tag då mina händer, 
Och led du mig, · 
Att saligt hem jag länder, 
0 Gud, till dig. 

(Sv. ps. 331: 3.) 

De Dövstu.mmas Kyrkoblad 

utgives av 
Svenska Kyrkans 

Dia~on~styrelses Dövstumvårdsråd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7 
Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942 


