
N :r fl Arg. 13. NoYembcr 1942. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

)lie Hjortzherg: Det nya Jerusalem. 

Saliga äro de renhjärtade, 

ty de skola se Gud. 

Matt. 5: 8 

Altartavla i Åmåls kyrka. 
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Rotfast - trofast. 
Kanske har ni sett hur det ser 

ut, då stormen farit fram genom 
skogen. Stora, ståtliga träd ligga 
där kullvräkta. Kanske har ni 
också ·sett, att de flesta kullblåsta 
träden ha dragits upp med roten. 

· De ligga där i hela sin längd och 
rötterna ha dragit med sig väl
diga jordmassor. Def är bara säl
lan man ser träd, som brutits på 
stammen. Det har varit rötterna, 
som inte var tillräckligt starka. 
De kunde inte motstå stormens 
angrepp. Det har inte hjälpt, om 
träden haft aldrig så grova sb;1m
mar och aldrig så vackra kronor. 
De hade inte rötter som höUo. De 
voro inte rotfasta nog. Och så 
föllo de. 

Låt oss tänka på detta. Det är 
precis på samma sätt med oss 
människor. \ Det är ~ånga hårda 
stormar, sou:i dra fram över våra 
liv. Om vi · inte har mött' dem 
ännu, så får vi nog f ara beredda 
på att de kommer. Det är' svårig
heter 'och motgångar, prövningar 
av många slag. Och . det .. finns 
också något sorri heter frestelser 
och onda makters . angrepp. Då 
behövs det rotfäste. 

Den grova stammen och den 
vackra kronan kan inte .hjälpa 
trädet mot stormen. Och det hjäl
per inte en människa, om hon är 
stark och välväxt till kroppen, 

eller om hon har stora kunskaper, 
el'ler hur hon ser ut för andra 
människor. Allt detta är nog vik
tigt. . Men när de hår9-a slagen 
möta oss, då är det något annat 
det beror på, om vi skola stå 
fasta eller falla. Det beror på hur 
fasta och djupa rötter vi ha. Det 
gäller att bli rotf ru;t. · 

Så skall vi tänka på ett annat 
· ord, som innehåller samma bok
stäver: trofast. De båda orden -
rotfast · och trofa~t - de höra 
samman mycket mera än bara ge
nom de lika boks.täverna. Trofast, 
det, betyder: fast tro. Och rotfast 
betyder: · fast rot. Den som har 
en fast tro, han har också en fast 
rot för sitt liv. Det är en fast tro 
på Gud, som gör en människa 
rotfast ·i livet. Endast detta ger 
henne kraft att stå emot alla stor
mar. Att älska och tjäna Gud och 
förtrösta på honom, det är rötter 
som ·. hålla i livets alfa förhållan-
den. ·· 

Vi känner n,,amnet på en, som 
stod fast mot alla onda makter 
som stormade emot honom. D~t 
var genom tro han stod fast. Ge
nom · honom kunna vi också få 
den ::tro vi behöva. 

Pa·j.Ilus sariver i brevet til ko
losserna: »>V anm fast rotade · i 
Kristus Jesus, och låten eder be
fästas i tron. (Kol. 2: 7 ). 

Eller K. E. Bratt i ?'Scoutandakt". 

I väntrummet. 
Jag satt i överläkarens väntrum 

på sjukhuset och väntade på be
sked, innan jag kunde besöka den 
dövstumma patienten, som var 
opererad för några dagar sedan. 

Mitt emot mig satt ett par · äkta 
makar. Deras solbrända ansikten 
och grova händer visade tydligt, 
att de var från landet. 

Mannen reste sig flera gånger 
och gick oroligt fram och till baka. 

Vi väntade länge. Sjuksköter
skor gingo hastigt fram och till
baka. Vad hade skett? 

Jag frågade mannen: Är det en 
operation? 

Han svarade: Ja, vår pojke är 
på operationsbordet. 



Och så berättade han hela his
torien. Tidigt en morgon hade de
ras 13-årige pojke gått till mossen 
för att lägga torv i stack. Han 
hade bara fötter och träskor. Då 
solen stekte för varmt, tog han av 
träskorna och fortsatte sitt arbete. 
Plötsligt trampade han på en vass 
glasbit. Det blev ett gapande sår, 
som blödde svårt. 

Pojken svimmade inte, utan 
släpade sig med stort besvär hem, 
och man fick bud till en granne, 
som hade tel'efon. Ambulansen 
kom snabbt och pojken blev förd 
till sjukhuset, där han genast la
des på operationsbordet. 

Nu satt två oroliga föräldrar 
och väntade ... 

Väntetiden kändes lång, också 
för mig. 

Det är en timme sedan han kom 
in, sade modern nervöst. Så öpp
nades dörren till operationsrum
met. överläkaren kom ut. Hans 
ansikte var allvarligt. - Var vän
liga och följ med mig, sade han, 
och föräldrarna följde efter in l 
överläkarens rum. 

Dörren stängdes, men snart hör
de jag tydligt moderns gråt och 
jämmer. 

Jag förstod, vad läkaren hade 
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sagt. - Ute i korridoren körde 
portvakten och en sjuksköterska 
en bår. Jag kunde se, att pojken 
låg där och ansiktet var täckt av 
en vit duk. 

Tio minuter ·efter kom fadern 
ut. Pojken är död, sade han stilla 
med tårar i ögonen. Så gick han 
och hustrun och läkaren till lik
boden för att se pojkens döda 
kropp. 

Jag satt ensam med· mina tan
kar. 

Utanför sken solen. Vita moln 
drev över den blå himlen. Men i 
ett rum nära mig stod nu en mor 
och en far och grät vid sin sons 
bår. 

Så fort kan döden komma. Da
vid hade rätt: »Det är blott ett 
steg mellan mig och döden.» ( 1 
Sam. 20: 3). Döden bringar sorg 
till våra hjärtan. 

Men Kristus är livets Herre. 
Han har segrat över döden och 
givit oss sitt mäktiga ord till 
tröst: »Den som tror på mig, han 
skall leva, om han än dör». (Joh. 
11: 25). 

I tron på Jesus kan vi leva fri
modigt och dö i frid, även om 
döden kommer hastigt och ovän
tat. 

P. H. i " Kirkeblad for de dövstummes meoighed" . 

Mors tavlor. 
Det är många tavlor på väggar

na i mors rum. I en plyschram i 
hörnan sitter en bekant familj. 
Vid sängen i stor ram sitter jag, 
liten man på fyra år, med lockigt 
hår. Där är gamle doktorn. Där 
är bror och syster i sin ungdom 
·oc.h bro.rs ··oarn 09h systers barn. 

Vid byrån sitter en plansch ur 
.en jultidning - Jungfru Maria 
med barnet. Och i svart klotram 
-en liten bild av Thorvaldsens Kris
tus. 

I en av ramarna står det 
.svarta broderade bokstäver: 

Herren är min herde mig skall 
intet fatt as. 

Den är gammal. Det kan man 
se. Den. har mor haft så länge jag 
kan minnas. Den har flyttat från 
ställe till ställ'e, följt mor genom 
ett långt livs ål.It förändringar. 

Det är någonting tryggt hos 
den gamla tavlan. Orden. ger ro. 
Det har de nog också givit .mor . 

Men det är inte bara tavlor i 
glas och ram på väggarna. Det är 
äver;t små pappskivor med vackra 
blommor på och ord i sirliga bok-
stäver. Forts. å sid. 13. 
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Vår kristendomskunskap. 

Huru vi lära känna Gud. 
V_i kunna icke se Gud. Men Gud har· uppenbarat sig, d. v. s. gjort 

sig känd för människorna, dels på ett allmänt sätt och dels på ett 
särskilt sätt. 

Guds allmänna uppenbarelse möter oss i naturen och 
Naturen uppenbarar Guds allmakt, vishet och godhet. 

samvetet. 

Huru mångfaldiga äro icke dina verk, o Herre. Med vishet har 
du gjort dem alla. Ps . . 104: 24. 

Samvetet är Guds röst i vårt hjärta, som manar oss att göra det 
som är rätt och gott, men varnar för det som är orätt och ont. Den 
som gör Guds vilja får ett gott samvete. Meri. den som är olydig 
mot Guds vilja får ett dåligt och oroligt samvete. 

Samvetet är en · Guds gåva till oss, som hjälper oss att få ett gott 
och · lyckligt liv. 

Om man lyder samvetets röst, blir samvetet v a k e t , m.en om 
man icke bryr sig om sitt samvete, blir det sova :n de. Man talar 
också om »samvetsgranna» och »samvetslösa» människor. 

Två ting fylla sinnet med största beundran och vördnad: Stjärn
himmeln över mig och samvetet inom mig. (Kant.) 

Guds särskrildft uppenbarelse lär vi känna i Bibeln. I Gamla Testa
meptet talar Gud särskilt genom Israels profeter, som voro av Gud 
sända att lära människorna Guds vilja. Men klarast har Gud uppen
barat sig genom Jesus Kristus. Genom Ordet och Anden uppenbarar 
sig Gud alltjämt för oss, lär oss och leder oss att leva såsom kristna 
människor. 

Huru kunna vi veta att Gud finns? Vilka äro de olika sla
gen av uppenbarelse? Hur sker Guds allmänna uppenbarelse? 
Vad är samvetet? (Vad är ett vaket samvete'? Ett sovande 
samvete?) Var lära vi känna Guds särskilda uppenbarelse? 
Genom vem har Gud .klarast uppenbarat sig '? Hur uppenbarar 
sig Gud alltjämt för · oss? 

Hurudan Gud har uppenbarat sig. 
· Genom sin 1 ag har Gud visat sig såsom den Helige och Rättfär
dige. - Genom sitt ev ange 1 i u m har Gud visat sig såsom den 
Kär leksrike. 

Lagen säger .vad Gud fordrar av oss. 
Evangelium säger vad Gud ger oss. 
Vi komma i ett rätt förhållande till . Gud, bliva »Guds · barn», när 

vi lyda hans lag, tro på hans evangelium och bedja honom hjälpa och 
leda oss. 

Därför handlar kristendomens huvudstycken om lydnad (10 Guds 
bud), tro (Trons artiklar) och bön (Herrens bön). Därtill kommer 
undervisning om nådemedlen (Ord och Sakrament) och om Svenska 
Kyrkan, där Gud genom nådemedlen vill göra oss till kristna män
niskor. 

Hurudan har Gud uppenbarat sig genom lagen? Genom 
evangelium? Vad lär oss lagen? Vad lär oss evangelium? 
Hur bli vi rätta Guds barn? 



EN KRISTENS LYDNAD. 
Gud har givit oss · det stora kärleksbudet: Du skall älska Herren) 

din Gud) av allt ditt hjärta) och Du skall älska din nästa såsom dig 
själv. (Matt. 22: 37, 39.) Läs Luk. 10: 29-37. 

Tio Guds bud, som Gud gav Israels folk vid berget Sinai, är en 
kort sammanfattning av lagen. De lära oss · att i livets olika förhål
landen leva efter kärleksbudet. 

Hur lyder det kristna kärleksbudet? Vad är 10 Guds bud? 
Vad vill buden lär a oss ? 

MORS TAVLOR. 
Forts. fr. sid. 71. 

Vid mors säng sitter en sådan 
liten tavla. Och den säger: 

V isa mig Herre, din väg! 

På andra sidan om byrån häng
er en avlång skiva med orden: 

. Efterfölj hans fotspår! · 

En av kartongerna har blivit 
flyttad ut i köket. Den säger: 

Och vandren i kärlek. 

Kanske tyckte mor, att den be
hövdes bättre därute. 

Och nu är mor borta - eller 
hemma, som hon själv sade. Hon 
ska aldrig mer gå här i rummet, 
aldrig sitta vid sitt lilla bord och 
läsa eller sy och stoppa. Det är 
så underligt. Det tycks omöjligt. 
Men det är så - aldrig mer. 

Jag står och tittar på de små 
plakaten. Jag har ju sett dem l!n
der alla dessa år, läst t ext en så 
många, många gånger. Och likväl 
är de liksom nya för mig. Jag ·lä
ser på ett annat sätt. 

Efterfölj hans fotspår! De or-

deri tycktes mig förut konstiga, 
så barnsligt enkla. Nu vet jag 
bättre. Orden gäller en underbar 
man, som vandrade härnere på 
jorden. Det är en stor och skön 
sak - och svår - att vandra i 
hans spår. 

Visa mig) Herre din väg! Ja, 
ibland händer det, att man vill 
bedja så. Man går sin väg fram . 
Man tvekar, kanske vacklar av 
trötthet. Vad är rätt? Vad är san
ning? Mitt hjärta värker av sorg 
och ångest. Vart leder stigen? Hur 
ska jag gå för att få styrka och 
ro? · 

Ja, mor. Du trodde. Det gav ditt 
liv kraft och frid. Säkert bad du 
många gånger: Visa mig, Herre, 
din väg! 

Och vandren i kärlek. Hur lätt 
vore icke livet, om alla gjorde det. 
Och vi ville nog alla göra det -
vandra i kärlek - men viljan är 
för svag. Dock må yi alltid på 
nytt försöka: att sträva efter det 
goda - att vandra i kärlek. 

Mor har lämnat detta efter sig. 
De är mina nu, mors tavlor. Jag 
hoppas jag kan förvalta arvet. 

Eft e r " Vå r .Kyrka ". 

Så sign e, dn Herre, de kä ra , 

som somnat frå n världen s bru s, 

som alltid i å vara dig' närn 

och skå da ditt anletes ljus. 

Åt di g vi oss trygga · befalla 

i da g och i a ll vår tid, 

till dess du av nå d vill oss kalla 

till di g i en evig frid. 

Sv. Ps. 148: 3. 
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E N S K U (] (] A är livlös, även om den rör sig och ser 
levande ut. 

U T A N (] U D är människans liv såsom en skugga -
tomt och utan värde. 
"En skugga äro våra dagar på jorden." lob 8:9. 

ENDAST I BUD och genom tron på Honom vinna vi det 
sanna livet, det eviga, som aldrig dör. 
Och först då får livet på jorden värde 
och innehåll, mening och mål. 
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Plan för dag.lig bibelläsning. 
November - december. 

November. 
1. Alla Helgons dag. H elgon~n. Matt. 

5: 1-12. 
2. 1 Kon. 3: 5- 14. Salomos bön. 
3. Psalt. 84: 2- 8. En sång om helge

domen. 
4. 1 Krön. 17: 1- 10. Gud bygger hu

set. 
5. 1 Krön. 17: 11- 20. Sonen skall 

bygga. 
6. Jak. 3: 13- 18. Vishet ovanifrån. 
7. Fil. 1: 2- 7. Ett gott verk begynt. 

23. Sönd. e. Tref. Medborgarsinne. 
Matt. 17: 24-27. 

9. Hebr. 9: 1- 10. En sinnebild. 
10. Psalt. 72: 1-13. Guds välsignelse. 
11. 1 Kon. 6: 7- 14. Herrens närvaro. 
12. Jes. 6: 1- 8. Helig är Herren. 
13. Hebr. 4: 11- 16. Till nådens tron. 
14. 1 Kon. 8: 12- 21. Herren har lovat. 

24. Sönd. e. Tref. De dödas uppstån-
delse. Luk. 20: 27-40. 

16. 1 Kon. 8: 22--30. ·Templet inviges. 
17. Psalt. 32: 8-11. Omgiven av nåd. 
18. Ordspr. 8: 1- 11. Vishetens ma-

ningsrop. 
19. Rom. 12: 1- 8. Lev i . ödmjukhet. 
20. Tit. 2: 1- 6. Förmaning att leva rätt. 
21. Hebr. 3: 12- 19. Låt ej synden be

draga. 

Domssöndagen. Den yttersta donien. 
Matt. 13: 47-50. 

23. 2 Tim. 2: 22- 26. Fly onda begä-
relser. 

24. Psalt. 45: 1- 7. Konungen hyllas. 
25. Jes. 12: i - 6. Lovsjungen Herren! 
26. Joh. 12: 12-19 . . Folkets jubel. 
27. Joh. 2: 13- 22. »Min Faders hus». 
28. 1 Tim. 6: 13- 16. Konungars Ko

nung. 

1 Sönd. i Advent. Herren konimer . Matt. 
21: 1- 9. 

30. Sak. 9: 9- 10. Fröjda dig. 

December. 
1.Psalt. 68: 1- 7. Gören väg för Her-

ren! · 
2. Jes. 40: 9-11. :Herrens makt. 
3. Mal. 3: 1-5. Den Herre, som vi 

vänta på. 
4. Matt. 11: 7- 15. Jesu ord om Jo

hannes. 
5 . Luk. 3: 1- 6. Rak väg. 

2. Sönd. i Advent. Väntan på H er
rens dag. Luk. 21: 25-36. 

7. J es. 40: 3- 8. Bereden väg för Ko
n ungen. 

8 . P salt. 89: 1- 9. Förbundet slutet. 

9. Jes . 11: 1---'9. En fram tidssyn. 
10. Joh. 8: 51-59. Faderns ära. 
11. Sef. 3: 14-20. Herren utför sitt 

verk. 
12: J·er. 33: 14- 18: Dagar skola kom

ma. 

3 Sönd. i Advent. Herrens förelöpare. 
Matt. 11 ·: 2- 10. 

1':1,. Luk. 1: 26- 33 . Jesu födelse bebå
das. 

15. Luk. 1 :46- 49. Marias lovsång. 
16. Luk. 1: 50- 55. Guds barmhärtig-

het. 
17. Jes. 9: 1- 7. Fridsfursten. 
18. Mika 5: 1- 8. Segerfursten. 
19. Hebr. 1: 1- 9. Hans väsens av

bild. 

4 Sönd. i Advent. H erren är nära. Joh. 
1: 19-28. 

21. Luk. 2: 8- 14. Julens buctskap. 
22. Psalt: 119: 165-176. Jag väntar ef

ter förlossning. 
23. 5 Mos. 6:20- 25. En fråga och ett 

svar. 
24. 5 Mos. 8: 1- 6. Du skall komma 

ihåg! 
Juldagen. J esit födelse . Luk. 2: 1- 20. 
Annandag Jul Martyrerna. Matt 23: 34 

- 39. 
Sönd. e. Jul. Barnet J esiis och de gamla .. 

Luk. 2: 33-40. 
28. Psalt. 119: 33-40. Giv mig för

stånd! 
29. Psalt. 102: 12- 29. Mina dagar -

dina år. 
30. Psalt. 90: 1-12. Tusen år i dina 

ögon. 
31. Upp . . 2: 8- 11. Var trogen intill 

döden! 

Föreläsningar. 
Arvika, Förs.-hemmet, den 22 nov. 

kl. 11. Rektor Zommarin: »Hur vi ut
nyttja våra vattenfall. » 

Kil, Järnv.-hotellet, den 22 nov. kl. 
16.30, samma föreläsning. 
· Motala den 15 nov. efter Gudstjänsten, 
sa mma föreläsning. 

M:iölby, Förs.-hemmet, den 15 nov. kl. 
6. Pastor Svenfors: »Om träindustrien 
i Sverige.» Film. 

Gävle, Staffans Förs.-hus, Brynäsg. 
35, den 7 nov. kl. 18. Fabrikör Lars 
Björn : »Om bin och biskötsel.» Film. 

Söderhamn, Förs.-hem. Kungsg. 12, 
den 8 nov. kl. 14, samma föreläsning. 

Lidköping, den 7 nov. efter Gudstjäns
ten. Rektor Hj. Gustafsson. 
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Gudstjänster. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

November. 
S . 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 1 

(Psalmer: 144: 1, 4; 24 : i; 
579 : 1, 5 ; 577; 144:7) . 

L . · T. Enköp ing, Kyrkan kl. 2.30. 
S . 8. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. .1 
T. 12. Stockholm, Konfirmandmöte kL 

L . 14. 
s. 15. 
T. ·19. 

L. 21. 
S. 22. 
.t... 28. 
s. 29. 

7.30. 
Vadstena, Förs.-salen kl. 12.30. 
Motala, Kyrkan kl. 1.30. 
Stockholm, Liljeholmens Förs.-

hus kl. 7 .30. Församlingsafton. 
Köping, Kyrkan kL 4. 
Västerås, Domkyrkan kl. . 1. 
Katrineholm , Kyrkan kl. 3. 
Norrköping, Hedvigs · kyrka 

kl. 1. 
Pecember. 
S. · 6. Stockholm, Manilla kl. 10.30. 
S . 6. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

(Psalmer; 43: 1-3; 24: 1; 41: 
1-4; 48; 55: 4). 

s. 6. Upsala, Vindhem kl. 4. 
L. · 12. · F -in8pong, Slottskapellet kl. 3. 
S. 13. Nyköping, S :t Nikolai kyrka 

kl. 12.3Ö. 
L . 19. Mjölby, Kyrkan kl. 5. 
.S. ·20. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 

. . S. G. Svenfors. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Lunds distrikt. 

November. 
·s. 8. Eksjö, Kyrkan kl. 1,15. Nattv. 
S. 8. Tranås, Kyrkan kl, 6. Nattv. 
L . 14. Emmaboda, Kyrkan . kl. 2 . 
L. 14. Karlskrona, Förs.-hemmet . kl. 6. 
s. 15. Ljungby, Kyrkan kl. · 3,30. 

Nattvard. 
L. 21. · Landskrona, Kyrkan kl. 6. 
S. 22. Hälsingborg, Förs.-hem. kl. 11. 
M . 23. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 3,15. 
L. 28. Kristianstad, ~örs .-hem. kl. 4.30 . 
S . 29. Lund, Klosterkyrkan . kl. 12. 

Nattvard. · 
S. 29. Mal1nö, V . . Skrävlinge Kyrksal 

kl. 4 ,30. Nattvard. 
December. . . .. 
L. 5. Kalm ar, Förs.-hemmet kl. 6. 
S. 6. Växjö, Domkyrkan kl. 1. 
L . 12. Ängelholm, Kyrkan kl. 5. 

Nattvard. 
S. 13. Trälleborg, Kyrkan kl. 1 . 

Nattvard. 
L. 19. Väster vik , Kyrkan kl. 5. 

Nattvard. 
S. 20. V immerby, Kyrkan kl. 12,30. 

G . Bra, t t . 
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10. 

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

November. 
S. 1. Uddevalla, Förs.-salen kl. 10,30 . 
S . 1. Vänersborg, Kyrkan kl. 2. 
L. 7. Lidköping, Förs.-hemmet kl. 

3.30. (Därefter föreläsning ) . 
S. 8. Skara, Förs.-hemmet kl. 11. 
S . 15. T ·idaholm, Förs.-hemmet kl. l l. 
S. 15. Falköping, Förs.-hem. kl. 3.30. 
L . 21. Kungsbacka, Kyrkan kl. 2 ,15. 
S. 22. Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
S . 22. Göteborg, Domkyrkan kl. 4.. 
L. 28. Ulriceham,n , Förs.-hem. kl. 11. 
S. 29. Borås, Caroli kyrka kl. 1,30. 
December. 
L. 6. Halmstad, Dövstumfpr. kl. 11,30. 
S . . 13. ö x nered, Dövstumhem. kl. 2.15 . 
S. 20. Falköping, . För~.-he:i;nmet kl. 11 . 
S. 20. . Borås, Förs.1-hem:i;net kl. 3;45. 
F . 25. Gö_tebor g , Domkyrk_an kl. 9. 

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. 
.November. 

1 . Lindesberg, Kyrkan ·kl. 13.30. 
8. Torsby, Kyrkan kl. 13. 

22. Hedemora, Kyrkan kl. 13. 
.29. · Gävle, Skolhemmet kl 1·1. 
29. Gävle, Hel. Tref. Kyrka kl. 13. 
December. 

6. Örebro, Nikolai förs.-hem kl. 9.30. 
Barngudstjänst. · 

6. · Hallsberg; Kyrksalen ki. 13. 
12. Kil. Järnv.-hot. kl. 16.30. 
13. Arvika, Förs.-hem.met kl. 10.30. 
19. .Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 16. 
20. Färila, Kyrkan kl. 13. 
25. örebro, Norra Förs.-hemmet kl. 11. 
25. BQrlänge, Förs.-hemmet kl. 11 

(Komminister Lund). 
Carl-Ake Areskog. 

Storgatan 43, .Örebro, Tel. 154 .. 78 

VIGDA: 
Tore· Alfred Thim, ·Dorotea, och Svea 

Linnea Sorsen, Sorsele, den 3 okt. 
Br?r Jacob Verner Jacobsson, Asby, 

osterg., och Astrid Emilia Birger, 
Mota la .. vigda i Motala kyrka den 4 
okt. 

Chr ister Eugen Leljevahl . och Gunvor 
· Rut Maria Blomqvist, Stockholm, 
vigda i Oscarskyrkan den 17 okt. 

. Eric Sjöqvist, Göteborg, och Alice Wes
terlund, Helsingfors, Finl.and, den 1 
okt. 

H erren Gu d, som har sti ftat äktenskap_, 
give dem, lycka och välsigna deras för
bund. 

Nästa nummer utkommer till jul. 
------~·----------~ 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942 


