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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Domkyrkan och Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

0 folk , din kyrka än består.
Trots storm och strid se' n tusen år
Mot höjden spiran stiger.
En tillflyktsort från larm och strid
Vår tempelgård oss skänker frid
_Och helg kring landet viger.
(A. F. Runstedt.)
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Höger sida.
En sjuksköterska berättade en
gång om en dövstum man, som hon
vårdade. Han ville bara ligga på
höger sida. Var gång hon ·försökte
få honom att vila på den vänstra
sidan, blev han orolig och vände
sig strax över på högra sidan. Läkaren tyckte, att det var ett underligt fall. Han undersökte den
dövstumme patienten mycket noga,
men han fann ingen annan förklaring, än att det måtte vara den
sjukes vana eller egenhet som gjorde, att han bara ville ligga på höger sida.
Men en kväll upptäckte sjuksköterskan, vad det berodde på. På
väggen hängde en stor bild av Jesus på korset. Den sjuke kunde
inte se det, när han låg på vänstra
sidan. Därför låg han hela tiden
så, att ögonen kunde vila på Frälsaren. :Ju sjukare han blev, dess
mera intensivt riktades hans blick
på bilden.
Tidigt en morgon, då solen kastade sina gyllene strålar in i sjukrummet, dog den dövstumme med
ett leende på läpparna och blicken
vänd mot sin käre Frälsare. Det
var ingen död, det var en högtidsfärd.

Det är icke bara för vår egen
skull, som det är så absolut nödvändigt att ha blicken riktad på
Jesus. Det är många, som se på
oss. Det som den ene har ögonen
fästade på, det brukar vanligen
också den andre betrakta. Ett ·
varmt kristet liv är en tyst, men
kraftig predikan.
Många har också förtroendeuppdrag, som kräver stor uppmärksamhet. Man kan särskilt tänka på
dem som är satta till ledare och
till att tillvarataga olika ting i föreningar och sammanslutningar. Sådana vaktposter ha en utsatt ställning. Faller en av dem, så sviktar
hela försvaret. »Väderflöjlar» som
svänger efter vinden ha vi inte användning för. Det är bara en levande kristendom, som har värde
inför Gud. Han räknar icke med
andra än dem, som leva så, att
man ser och förstår, att de tror
på Jesus Kristus som sin frälsare.
Skall Gud få räkna med dig och
mig? - Vi bör göra som den dövstumme: vända blicken mot honom
som dog för oss, och låta den vila
·
där.
H elmer Moe
Ordf. i N or g es döves landförbund.

Till Sveriges Dövstumma I
Vi dövstumpräster ha varit samlade i Stockholm både för samtal om
.en mängd saker) som rör arbetet bland vå.ra dövstumma) och för sammanträde med Dövst.umvårdsrådet. Därunder fattades en del viktiga
beslut, som så småningom kommer att meddelas eder) och som vi hoppas skall bli till välsignelse för landets dövstumvärld.
Vi ville från detta vårt möte gärna få sända en varm hälsning med
önskan om allt gott för eder under det nya året.
Må vi alltjämt kunna få samlas i våra kyrkor till gudstjänst i tacksamhet för fredens välsignelser för att bedja om ljus för alla dem som
lida och för att. själva få Guds kraft för vårt dagliga liv.
S. _G. Svenfors.
C. A. Areskog.
I. Svennas.
G. Bratt.
H. Bergfelt.
J. Lodin.
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En egendomlig bok.
För några år sedan utkom en
ganska egendomlig bok. Den innehöll inte ett enda skrivet ord utan
blott en serie bilder · - ungefär
femtio · stycken, där den ena var
den andra så lik, att man endast
med största svårighet kunde upptäcka någon olikhet. Och ändå
föreställde bokens första bild ett
mycket vackert kvinnoansikte och
den sista ett hemskt fult apansikte. Konstnären hade bara gjort
en mycket liten förändring på varje bild, och ändå blev den första
bilden och den sista så helt olika
varandra.
Har du tänkt på, att vi människor förändras också för varje dag,
för varje år. På den som. vi ofta
möter, märka vi knappast någon
förändring. Men den som du inte
på många år har träffat, på honom
ser du genast, hur han förändrats.
Och om du jämför ett ungdomsporträtt av dig själv, med ett av
dig själv på äldre dagar, då ser
du, hur du själv blivit en annan.
Men nu är det precis på samma
sätt med din själ. Den förändras
också. Men hur förändras den?
Den kan bli sämre för varje år,
och det betyder att du själv blir
en sämre människa. Men själen
kan också bli bättre, starkare, renare. Och det betyder att du själv
blir en bättre och lyckligare människa. Men du skall tänka på, att

ingen blir bättre eller sämre plötsligt. Det går så småningom, kanske nästan omärkligt. Och många
av oss måste med sorg inse, att
vi inte blivit bättre med åren utan
sämre. Men vi ville inte bli sämre.
Vi ville· gärna bli bättre och bättre
för ·varje år. Men varför blir det
då i stället sämre?
Du . vet, att vi ofta bli lik den
vi är mycket tillsammans med. Den
som umgås med en dålig kamrat,
blir så lätt själv dålig. Men den
som är tillsammans med en god
människa, han blir själv god. Den
förändringen går nog inte heller
på en gång utan endast mycket
långsamt. Men det är på samma
sätt som i bildboken jag nyss berättade om. Ett litet streck förändrade bilden. En liten förändring i en människas karaktär förvandlar henne antingen till det
bättre eller till det sämre.
Och då förstå vi alla, hur viktigt det är, att vi kommer i gott
sällskap. Om detta vore nog mycket att tala, men jag är säker på
att du, som läser detta, gärna vill
bli en bä,ttre människa. Och det
kan du bli, om du söker dig rätt
sällskap. Men eridast en kan i
grund förändra ditt hjärta.
Sök Hans sällskap: i Bibel, i bön,
i kyrkan. Då vet jag, att du kommer att förändras till det bättre.

Guds försyn.
I en liten stad i Alperna skedde
en gång en svår olycka. Ett väldigt snöskred kom uppifrån bergen
och förstörde en hel mängd hus,
så att många familjer blevo hemlösa. I ett av de hus, som blivit
skonade, samlades alla på kvällen
för att tacka Gud för räddningen.
Det blev en högtidlig stund. Nästa kväll blevo alla förvånade,
när modern återigen samlade fa-

miljen för att tacka Gud. »Ska vi
tacka Gud i kväll också? I dag
ha vi ju inte blivit räddade från
någon olycka.» Mor svarade: »I
kväll ha vi ännu · större anledning
att tacka Gud. I dag har Han hållit sin skyddande hand över oss,
så att inget snöskred kommit över
vår by. » Från den stunden blev
tacksamheten över Guds dagliga
försyn bofast i det hemmet.

Doktorn·s hund.
»Stanna ett ögonblick, doktorn!»
bad den sjuke. »Jag önskar att ni ·
skall vara uppriktig mot mig. Jag
har haft sådana här attacker förut. Tror ni, att de kommer tillbaka?
»Ja, de kommer säkert tillbaka.»
»Jag kan dö under ett sådant anfall, kanske redan i morgon, eller
hur?»
»Ja, eller kanske först om några
år. Det är ovisst. Förstör inte
edra krafter med att gå och oroa
er i förväg. Vi måste alla en dag
gå igenom samma port.»
»Samma port, ja! Men vad finns
bakom porten?»
Den sjukes ögon hängde vid doktorns ansikte med ett förtvivlat uttryck.
De båda männen tego några
ögonblick. »Vad finns där?» upp ..
repade den sjuke. »Säg mig för
Guds barmhärtighets skull, vad
som finns bakom dödens port! »
»Jag vet inte. »
»Jag känner mig mycket nedtryckt ibland, då ja:g tänker på att
jag skall gå in i mörkret. I tusentals år ha människor gått den vägen och lämnat sina kära kvar.
Och icke en enda har kunnat sända
något budskap och tala om, hur det
blir - inte en enda.»
Det blev åter tyst. Regnet slog
emot rutan. Utifrån hördes ett
svagt, gnällande ljud.
»Ni är en äldre man», fortsatte
mannen till läkaren. »Ni är inte
långt från den porten själv. Är
ni inte rädd? »
»Nej », sade doktorn, »jag är inte rädd. Se hit! » Han reste sig
och öppnade dörren. Därute i den
mörka hallen låg en hund, som var
genomvåt av regn, Han hade legat hopkrupen på golvet med ögonen fästade på den stängda dörren.
_ »Det är min hund», .s ade läkaren, »han h::tr följt mig hit i stor;m

och regn, och nu har han ·. legat
utanför dörren, därför att han visste, att jag var i detta rum. Han
har aldrig förut varit här. Han
visste inte, vad som fanns här i
rummet, och han frågade inte. ef·ter, om han fick veta det eller inte. Jag, hans käre husbonde, fanns
därinne. Då var han inte rädd.» ·
Mannen såg frågande på ·läkaren.
»Ni menar-? »
»Jag menar, att det är med dig
som med min hund. Jag är ~nte
rädd för det mörkaste rum, dit jag
skall gå. Jag begär inte att få veta, vad som finns där. .Min Herre
och Husbonde är där. Under hela
mitt liv har Han vårdat sig · om
mig. Jag har fått erfara, att ·Han
aldrig sviker mig i nödens stund
här på jorden. Och jag är viss,
att han ej skall svika mig på den
andra sidan.»
»Men jag - jag känner Honom
inte.»
»Ja, men Han känner er. Bibelns
ord ger mig rättighet att säga, att
Hans hand är utsträckt till er. Jag
ber er i all ödmjukhet att fatta tag
i den. När ni gjort detta med uppriktigt sinne, kommer ni ej mer att
känna någon fruktan - inte för
något här i livet och inte heller
för den mörka porten och vad som
finns där bakom.
Ty vi veta, att för den som älskar Gud samverkar allt · till det
bästa. »
Man måste göra sin plikt och icke
frukta motgångar.
(Fredrik den Store.)
En människas värde beror icke på
vad hon vet, utan på vad hon vill.
(Kant.)
Ingen är. onyttig här i världen, som
lättar bördan för någon annan.
(Charles Dickens.)
Glättighet kommer från Gud,
men dysterhet från djävulen.
(Luther:) . _
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Arbetsdisciplin.
En ung dövstum man fick plats utebli från arbetet för att ligga
på en ganska stor verkstad med vid sjön och bada. Jag måste vara
ett 20-tal arbetare. Han fick sam- säker på, att varje man är på sin
ma lön som de hörande, ty han plats, när arbetet börjar på morvar duktig i sitt yrke, fastän han gonen.»
arbetade lite långsamt. ArbetsgivaJag frågade då; om han inte
ren var snäll och vänlig och ville kunde ha överseende med den dövgärna hjälpa den dövstumme ge- stumme för denna gången och ta
nom att ge honom arbete. .
honom tillbaka, sedan jag allvarMannen arbetade på verkstaden ligt förmanat honom att iakttaga
några månader. Han var mycket bättre arbetsdisciplin. Arbetsgivanöjd med sin plats och trivdes bra. ren svarade då: »Nej, jag har
Men ett par dagar före jul kom själv varnat honom flera gånger
han till mig och talade om, att nu och sagt · till honom, att han inte
måste han sluta. Det fanns inte fick vara borta utan giltig orsak.
mera arbete på verkstaden, sade Jag tycker inte att man skall dalta
han och ville, att jag skulle söka med de dövstumma. Om de inte
en ny plats åt honom. Jag tele- vill sköta sig på en arbetsplats, får
fanerade till arbetsgivaren och frå- de skylla sig själva. Nu får han
gade, om det blev mera arbete se- söka sig en annan plats. Det kan
dan.
·
"bli en nyttig läxa för ·honom.»
:bå svarade arbetsgivaren: »Jag - :.. Jag -blev mycket ledsen, när jag
har mycket arbete här på verksta- fick höra detta. Och -jag har velat
den; men den månilen vill jag inte : berätta härom, för att andra dövha tillbaka. Han kan inte iakt- stumma skall förstå betydelsen av
taga arbetsdisciplin. Det har hänt att iakttaga arbetsdisciplin.
flera gånger, att han blivit borta· · -Har du fått en plats, så gör ditt
från arbetet utan giltig orsak. Det bästa för att sköta den. Var uppbesvär, som hans dövstumhet be- · niärksam inot dina förmän och förreder mig vid arbetet, har jag·över- sök att· sköta dig så, att du får
seende med. Men jag kan inte gå behålla .platsen. Den som stannar
och dalta med mina arbetare. Den många år på en plats och är skicksom inte vill rätta sig .efter vanliga lig i sitt yrke, behöver inte riskera
regler på en arbetsplats får sluta. att bli arbetslös i första hand. Den
Jag har tjugo man anställda, och sist anstäJlde får sluta först, då det
varje arbetare måste passa på ti- blir ont ·om arbete. Försök att bli
derna. Om det är vackert ~ väder ... trotjänare hos din _arbetsgivare.
Hans Lundell.
en dag, kan en arbetare inte få

Vå~ kristendomskunska·p.
Första artikeln.

(Forts. )

G u d s f ö r s y n.
Gud vårdar sig om allt som han har skapat. Denna Guds omvårdnad kallas . au·ds försyn.
..
. Herren är min herde) mig skall intet fattas . . Ps. 23: 1.
3.

Ett ·skönt uttryckför Guds försyn är tron på änglarna) osynliga, himmelska . väsen, som Gud sänder· till människans skydd
och hjälp. Läs Psalt. 91: 11-12. Sv. Ps. 142.
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Gud försörjer oss med allt vad vi behöva till iivets uppehälle,
samt bevarar oss från allt ont.
Vi måste själva arbeta för att försörja oss, men det är Gud som ger
oss kraft att arbeta.
Gud försörjer oss därigenom att han välsignar vårt arbete.
Kasten alla edra bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om
eder. 1 Petr. 5: 7.
Lidandet.

Ofta är det dock svårt att förstå Guds försyn. Det finns så mycket
nöd i världen. Olyckor, krig, sjukdom och fattigdom medföra svåra
lidanden för många människor. Och vi frestas att fråga, om det verkligen är en god och allsmäktig Gud som leder världen och vårdar allt?
Ibland kunna vi förstå lidandets mening. Det är då lidandet är ett
Guds straff för synden, och då Gud låter lidandet tjäna till fostran och
pr8vning för den som ödmjukt böjer .sig under Guds vilja. Gud vänder
det onda till godo.

Ofta kunna vi dock icke förstå varför lidande och olyckor drabba
människor. Vi måste då ödmjukt erkänna, att vi icke alltid kunna förstå
Guds ledning.
Se:. mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke
mi na vägar, säger Herren. J es. 55: 8.
Vi veta, att för den som älskar Gud samverkar allt till det ·
bästa. Rom. 8: 28.

Mitt i all livets oro kunna vi dock tryggt lita till Guds beskydd och
vård. När vi lägga allt i Guds hand, leder han allt till det bästa, även
i motgång och lidande.
Vad han tar och vad han giver,
Samme Fader han dock bliver.
Och hans mål är blott det ena:
Barnets sanna väl allena. Sv. Ps. 513: 5.

Gud visar oss godhet och kärlek utan att vi ha förtjänat det. Därför
äro vi skyldiga att tacka och lova honom. Men bäst tacka vi Gud genom
att lyda och tjäna honom.
Tacken Herren, ty han är god, och hans nåd varar evinnerligen. Ps. 118: 1.
Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Ps. 103: 8.
Varom handlar första artikeln? Varför är Gud den allsmäktige Fadern? Hur styr Gud?
Varför är Gud Skaparen? Är Guds skapelse avslutad?
Hurudant har Gud skapat allt? Varför finns det så mycket
ont i världen?
Hurudan skapade Gud människan? Hurudan är själen?
Hur får själen sin vård? Hur blir den stark? Hur blir
själen förstörd? Hurudana vill Gud att vi skola vara? Hurudan blir en människa som bryter mot Guds vilja?
Vad är Guds försyn? Hur försörjer Gud oss 7 Varför är
det ibland svårt att tro på Guds försyn? När kunna vi förstå lidandets mening? Vad skola vi göra när vi inte förstå
lidandet?
När kunna vi känna oss trygga i livet? Vad äro vi skyldiga Gud för hans godhet?
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Plan för daglig bibelläsning.
Februari.
1. Matt. 12: 1-14. Herre över isabbaten.

2. Matt. · 12: 15-2J .

Herrens tjänare,

den utvalde.
3. Matt. 12: 22-37 Guds rike har kom-

mit.
4. Matt. 12: 38-EO.

Andlig släktskap
med Frälsaren.
5. Matt. 13: 1-15. Fyra sädesåkrar.

6. Kyndelsmässodagen. Det gamla och
det nya förbundet. Joh. 1: 16-18.
7. Matt. 13: 31-43. Senapskornet .och
surdegen.
8. Matt. 13: 44-58. Skatten och pärlan och noten.
9. Matt. 14: 1-14. Johannes Döparens
död.
10. Matt. 14: 15-22. En fattig församling.
11. Matt. 14: 23-36. Djärvhet och ångest.
12. Matt. 15: 1-20. Guds bud och människors stadgar.
13. Sexagesima. Sanningens ord. Joh.
8: 46-51.
14. Matt. 16: 1-12. Tidernas tecken.
15. Matt. 16: 13-20.
Bekännels~n till

Frälsaren.

Till de dövstumma och deras
anhöriga.

16. Matt. 16: 21-28. Lösen för en människosjäl.
17. Matt. 17: 1-13. Jesu förklaring på
berget.
18. Matt. 17: 14-27. Trons stora möjligheter.
19. Matt. 18: 1-14. Ve världen för förförelsen.
20. Fastlagssöndag.

Vetekornet
måste dö. Joh. 12: 20-33.

som

21. Matt. 18: 23-35. Skulden på tio tu-

sen pund.

.

22. Matt. 19: 1-15. Hemmet och ·barnen.
23. Matt. 19: 16-30. För Gud är allting

möjligt.
24. Matt. 20: 1-16. Arbetarna i vingår-

den.
25. Matt. 20: 17-34. Den främste i att

tjäna.
26. Matt. 21: 1-13. Hosianna Davids son.
27. 1 sönd. i Fastan. · Kampen m.ot frestelsen. Jak. 1: 12-15.
28. Matt. 21: 23-32. Domare som bliva

dömda.
29. Matt. 21: 33-46.

Stenen som blev

hörnsten.

Kungörelse för f. d. första
distriktet.

Understöd ur Carl och Elsa Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
plats för dövstumgudstjänst kunna avStyrelsen för Manilla Dövstumskola före
lägset boende, sjuka eller behövande den 1 april. Ansökan insändes till pasdövstumma erhålla från Dövstumvårds- tor S. G. Svenfors, Vesslevägen 7, Alrådet. Anmälan och förfrågan göres till
sten.
I ansökan skall tydligt angivas ändadistriktets dövstumpräst.
målet med det sökta understödet och
Sjukdomsfall.
Då dövstum blir svårt sjuk eller insummans storlek. Behovet av understöd
tages på sjukhus ombedes denne eiler ·skall vara intygat av präst eller komnågon av hans anhöriga att meddela
munalman i hemorten. Understöd lämdetta till dövstumprästen.
nas i första hand för utbildning i yrke
Kyrk!iga förrättningar.
eller för utövning därav eller för annat
Vid kyrkliga förrättningar (dop, vigändamål, som avser att befrämja sökansel och jordfästning) står dövstumpräsdens livsuppehälle. Om understöd lämten till tjänst att utföra förrättningen.
nas till inköp av arbetsmaskiner eller
Beträffande jordfästning är det önskverktyg förbli dessa fondens egendom,
men de få av understödstagaren använvärt att tid för denna icke bestämmes
förrän dövstum prästen tillfrågats, om . das så länge .han behöver dem.
Understöd skall i regel vara till avhan kan vara närvarande.
Någon reseersättning behöver icke behjälpande av fflfä "!. ligt behov och utgår
talas till dövstumprästen för sjukbesök
endast till dövstumma från gamla förseller förrättning.
ta distriktet med företräde för dem som
Anmäl alltid ombyte av adress
bor i Dals . härad och Östergötlands län.
till distriktets dövstumpräst eller diUnderstöd utdelas först efter den 1
rekt till Diakonistyrelsens Dövstumjuli.
vårdsråd, Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Gudstjänstresor.
Hjä~p till gudstjänstresa till närmaste
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Gudstjänster i februari.
S.
S.
T.
L.

s.

s.
T.

L.
L.
S.
S.
.S.

S t o c k h o 1 m s d 1 s t r i k t.
6. Stockholm) Manilla kl. 10.30.
6. Stockholm) Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 206: 1-2 (324); 217:
2-3 (563); 31 (506); 63: 13-15.
10. Tierp) Natanaelkyrkan kl. 11.
12. Sala) Kyrkan kl. 10.30.
·
13. Broby kl. 10.
13. Uppsala) Trefald.-kyrkan kl. 1.
15. Stockholm) Engelbrekts kyrksal
kl. 7.30, Församlingsafton.
19. Katrineholm) Kyrkan kl. 3.
19. Eskilstuna) Fors Kyrka kl. 3. ·
( Kyrkoh. Thuresson.)
20. Nyköping) S:t Nikolai kyrka
kl. 1.
20. Södertälje) Kyrkan kl. 1. (Kyrkoh. Thuresson.)
27. Motala) Kyrkan kl. 1.
S. G. Svenfors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L unds dis

t r i k t.

-FEBRUARI.
L. 5. Nässjö) Förs.-hemmet kl. 18.
S. 6. Jönköping) ö. Förs.-hemmet kl.
12.30.
L. 12. Eslöv) Kyrkan kl. 16.
S. 13. Lund) Dövstumskolan kl. 9.30.
Barngudstjänst.
s. 13. Landskrona) Kyrkan kl. 13.30.
L. 19. Karlskrona) Förs.-hemmet kl. 17.
s. 20. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 14.
L. 26. Trelleborg) Kyrkan kl. 18.
s. 27. Malmö) V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.
0 ar l - A k e A res k o g.

Dövstumskolan, Lund. Tel. 10910.
L.
S.
S.
L.
S.
S.
S.

s.

s.

V
5.
6.
6.
12.
13.
20.
20.
27.
27.

L. 4/ 3.
S. 5/ 3.
S. 5/ 3.

ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Varberg) Förs.-hemmet kl. 3.
Halmstad) Dövstumför. kl. 11.
Falkenberg) Kyrkan kl. 2.15.
Kungsbacka) Kyrkan kl. 2.
Borås, Förs.-hemmet kl. 1.30.
Vänersborg) Förs.-hemmet kl. 11.
Göteborg) V. Skansg. 1 B kl.
4.30.
Tidaholm) Förs.-hemmet kl. 11.30.
Falköping) Förs.-hemmet kl. 5.
Skövde, Pastorsexp. kl. 5.30.
Skara) Förs.-hemmet kl. 11.
Lidköping) Förs.-hemmet kl. 3.
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.
FEBRUARI.
L. 5. Ludvika) Kyrkan kl. 16.
S. 6. Borlänge) Förs.-hemmet kl. 13.
S. 13. Söderhamn) Kyrkan kl. 13.
L. 19. Sunne) Ky:i;k~n _kl,_ 15.30.
S. 20. Torsby, Kyrkan kl. 12.30.

0. 23.
L. 26.
s. 27.

Karlskoga) Förs.-salen kl. 19.30.
Hofors) Kyrkan kl. 14.30.
Sandviken) Kyrkan kl. 13.
. I v ar S v e n n a s.

Ånggatan 33, Örebro.
VIGDA.
Karl Gösta Leonard Lindby, Visby, och
Svea Kristina Kar-l sson, Blidö, Upp·land, vigda i Stockholm den 20 dec.
Olof Leonard Broddesson, östersund, och
Rut Inga Birgit Nilsson, Stockholm,
den 26 dec.
Kristian Evert·. Cederholm och Magda
Regina Glans, f. Johansson, Stockholm, den 26 dec.
Sven . Axel . Nilsson, Arvika, och Etel
Alfrida Andersson, Hälsingborg, den
26 dec.
Gustaf-Adolf Berggren, Bofors, och
· Märta Gunhild .Wikström, . Storfors,
Värmland, den 5 jan.
H e.rren. Gud) som hår stiftat äktenskapet) give dem nåd att besinna dess
heliga förpliktelser) och låte sin välsignelse vila över varje redligt äkta förbund.

AVLIDNA.
Fru Hilda Maria Fagerlund, f. Johanss~n, Södertälje, den 1 nov., 68 år.
Hulda Maria Pettersson, Väster Aker,
Uppland, den 8 nov., 69 år.
Fru Johanna Sofia Jansson, f. Andersson, Hedemora, den 6 dec., 78 år.
Karl Linus Tilander, Bäckefors, Dalsland, den 30 dec., 62 år.
Tack för allt du tar och giver
Och för löften) som stå kvar.
När till sist du döden sänder)
Jag din närhet evigt har.
(H. Wentz.)

Föreläsningar.
Borlänge) Förs.-hemmet, d. 12 febr.
kl. 17, och Hedemora) Sterners Pensionat, den 13 . febr. kl. 14. Fröken Fondelius: »Judarna och judeförföljelserna» . .
Nyköping den 20 och Motala den 28.
Pastor Svenfors: "Sagan och kampen
om oljan". Film.

Till de dövstumma i Örebro
distrikt.

I samband med min förflyttning
från Örebro distrikt har jag i rikt
mått blivit uppvaktad med vänliga brev, blommor, penningar och
vackra minnesgåvor. Då jag icke
personligen kan nå er alla, ber jag
att på detta sätt få framföra mitt .
hjärtevarm~ tack.
.
_
Cärl-Ake Areskog.

---~~~~~~~--~~~~~~

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1944

