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DE DÖVSTUMMAS KYR~OBLAD

Jesus för världen givit sitt liv :
Uppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
Då han på k~rset dör ock f~r mig.
(Sv . Ps . 519 : 1) .
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Ett tröstrikt namn.
· Namnet Jesus har två betydelser: Frälsare och Saliggörare. Alltså en som räddar oss från något
ont och farligt, och som räddar oss
till något gott och saligt.
Den store konstnären Dore har
målat en mängd vackra bilder från
Bibeln. Hans sista tavla heter »Tårarnas dal». Man ser en mörk dal
omgiven av höga, svarta, kala
klippväggar. Genom den dalen
vandrar hela mänskligheten. Men i ·
tavlans mitt ser man Kristi höga,
ljusa gestalt. Han bjuder alla trötta och betungade människor till
·
sig.
Närmast honom är de fattigaste
och mest föraktade. Men man ser
också varje slag av lidande - från
konungens till tiggarens. Konungen i sin purpurskrud och gyllene
krona vänder sitt trötta, besvikna
ansikte mot Frälsaren. Bredvid honom står en fånge i tunga bojor
och blickar mot den som kan förlossa de fångna. Där . är en fader
med en liten död gosse i sitt knä.
I sin svåra smärta vänder han sig
till Honom s_o m kan ge tröst. Där

ligger en döende mor och lyfter sitt
späda barn mot Herren, som ville
hon säga: »Tag hand om mitt barn,
när jag är död! » Där finns alla
olika folkslag: en indian och en neger, en kines och en indier. Avsides står en spetälsk i sin nöd. Alla
äro nödställda, och alla äro de vända mot Honom, som ensam kan
frälsa.
På Kristi högra sida går en smal
väg från denna tårarnas dal till paradisets saliga värld, som man ser
skymta. Och dit vinkar Kristus
alla de trötta att följa sig.
Namnet Jesus säger oss, vad
denna tavla vill predika: det finns
en Frälsare i all nöd - också i
din nöd. Han har själv lidit svårast av alla. Han kan· trösta alla
som ha det svårt. Du får komma
till Honom med allt, men främst
med det mörkaste och svåraste av
allt: din synd.
Se. J esus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamn.
Igenom J esus få vi ndd)
Och finna på det bästa råd
(Sv. Ps. 66: 1.)

.Rengörning.
En fältpräst berättar, att han en
dag kom till ett militärförband för
att hålla gudstjänst. Det fanns där
ett mycket stort och bra dagrum,
där han tänkte predika. Men när
han kallades dit, stannade han obehagligt förvånad. På väggarna hade soldaterna satt upp · en mängd
klipp ur tidningar med fula och
skamliga bilder.
Prästen stod där lugnt och såg
sig omkring. Till sist sade han:
»J-ag hade tänkt hålla ,Gudstjänst
här, men - och så såg han runt
väggarna - jag tror inte det passar här att tala om Gud. » Och så
tog han farväl och gick.

Nästa morgon ringde det i stabens telefon. Någon ville tala med
prästen. Och när han svarade i telefonen hörde han: »Det är från
förläggningen, som pastorn besökte i går. Vi ville bara säga, att nu
kan pastorn komma och hålla gudstjänst, för nu ha vi gjort rent!
Nu ha vi gjort rent! Har du
gjort rent? - hemma? - på arbetsplatsen? bland dina kamrater?
i din förening? Där finns säkert
mycket att skaffa bort. Inte bara
fula bilder, utan ock fula ord, svordomar, dåliga historier, smutsigt
skämt. Jag hörde om en dövstum( Forts. å sid. ] 3.)
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-v em kan bestå.
Första Böndag1e n eller· Botdagen talar genom sina bibeltexter mycket aUvarUg.t Ull
oss.. Psalmi!s ten ropar: "0~ du, Herre; vHI
Ullräkna missgärning.a r, Her·r e, vem ' kan då .
bestå?" (Psall t. 130: 3). fÖ·r ·r eJler senare;
finna vi, att vi äro fattiga, syndig,a männ'i:skor, som varje dag äro olydi1g ,a mot Gud. Vi
ha ingenUng att berömma oss av. Och snart
är vårt jordeliv slut. Hur skall det g,å , när död.en
·kommer? Om vi skulle dömas efter våra tankar, ord och g,ä rningar, då kunna vi icke bestå
•
'p å dome·ns dag. Det är hemskt att tänka på
detta.
:' 'Dock, hos Gud är förlåtelse". Ja, det är
sant! Jesus, som fick lida kors.döden .för våra
synders skull, Han vittnar om, att Gud vill förlåta oss. och g,i va oss frid och ~lädje. Men Han
fordrar av oss ånger och bättring. för varje dag.
Gud give, att denna -botdag må tala till oss aHa
aHvarH·g t och väckande 9 så att vi' få komma ett.
steg närmare Himmelen,. närmare Gud! Amen.
A-g,
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Matilda Wrede.
Fångarnas vän.

modig, ty möbeln var ju gjord av
olyckliga, tvångsarbetande fångar.
Vad skulle Mathilda bli? Hon var
nu nitton år och började tänka på
det. Det hade för henne blivit en
strålande visshet, att Gud älskade
henne, och i denna visshet var hon
så lycklig, att hon ville ropa ut sin
glädje över det nya livet för all
världen. Var skulle hon börja.
Fångarnas mörka ansikten lämnade henne ingen ro.
Till att börja med motvilligt gav
hennes far på hennes enträgna böner henne lov - dock blott i en
fångvaktares ~ällskap - att besöka fångar i deras celler. Efter ett
år står den tjugoåriga flickan hos
fängelseinspektören för hela Finland och begär tillstånd att över-.
allt få hälsa på fångar och tala till
dem om Gud. Den höge . herrn
Mathilda Wrede föddes år 1864 småskrattade: »Vilket tilltag! Nå• -- yngst bland nio syskon. Hon ja. Hon tröttnar snart. Då märker
blev moderlös vid nio månaders ål- hon att det är roligare att dansa än
der. Hennes far var guvernör i besöka fångar. » - Han kände inte
·
Vasa län i Finland. Nära guver- Mathilda.
nörsgården låg länsfängelset, och
Livet igenom kom hon som fång»lilla Tilda» såg därför ofta fångar. arnas vän att resa runt i Finland
Ibland kom de med sina vaktare in och gå ut och in hos stackars mänpå hennes gård för att utföra nå- niskor, som avtjänade hårda straff
got arbete. Ofta stod den lilla flic- för svåra förbrytelser, som de bekan · bakom · det höga trädgårds- gått. Mathilda älskade dessa arma
planket och tittade på fångarna. män och kvinnor och kunde offra
Varför såg de så ledsna, så onda vad som helst för dem. Det kände
ut? Hon log emot dem och stack och visste de, och många gånger
in en kaka eller en apelsin åt dem, kunde hon därför böja deras sinnen så att de ångrade sig och ville
när hon kom åt.
Från _sitt elfte år gick hon i börja ett nytt liv. Men ej sällan
skola i Fredrikshamn. Då hon efter fick hon lida besvikelse och se sina
goda . avsikter förhånas. Då blev
avsJut~d skolgång åt~rvänd~ hem,
ville fadern göra henne en stor hennes kärlek bara ännu större.
Aldrig va;r hon räad. Mördaren tog
glä~je. Han lät på fängelset göra
en ny, vacker, vit flickrumsmöbel ho'n i har:id, tjuven lät hon gömma
åt sin kära yngsta dotter. Visst sin sparbanksbok, den ruskige,
gladde detta Mathilda. Men på skäggige brottslingens framräckta
samma .gång gjorde det henne ve- svagdricksmugg tömde hon.
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Så kom .hon också att betyda niskor att vilja bli bra och heder.
.
.. ·
oändligt mycket för stackars olyck- liga.
När Mathilda var gammal, var
liga f~ngar. De älskade henne. De
anförtrodde henne sina hemligli_e- va.rje ~ak hon omgav sig med i sitt
ter. Och de visste, ,,a tt hon aldrig hem 1 ett kärt minne, som vittnade
om tacksamhet. F-ång8irna ville
svek deras förtroei;ide. 1
Låriga tider bodde Mathilda i ·ett · synbart ge uttryck åt sin tillgivenlitet torftigt, mörkt. ~mn och levde het: '.Så skänkte de henne möbler 1
på 35 öre om dagen. ·Det hon så smyc~en och redskap, som de ajalsparade använde .bon till ~i11:a få_n g- va tillverkat. - Ända in i sin åk
ar. För övrigt ville hon inte ha derdom fortsatte Mathilda att hj~)
det bättre än dessa . olyckliga brö_,. pa människor, som hade det svåFt.
Uon arbetade bl. a. för att de· ryska
de~
r
.•
Klen var hon, oeh · ofta låg- hon munkarna i Finlari~ ostört skulle
sjuk. Hon vårdades.. då i sitt hem få hålla sina gudstjänster. Skämtoch ej på sjukhus. Så fanns det samt brukade hon säga:· »Blir jag
möjlighet för irigivna fångar att riktigt gammal kommer .. väl _negrerkomma till henne med sina· bekym- na i ·tur att få min ·omvårdnad».
Mathilda Wrede__ dog, då hon var
mer. - Det var särskilt svårt .·f ör
Mathilda, att taga sig an och h:jälpa 94 år. . Många av hennes ·sista .ord
dessa ~rigivnå, såsom hon vill~. bära_ vittpe . om .. vi~ken kärlek . till
Till sin obeskrivliga glädje fick hcin människor i nöd hennes rika~.hjärta
en gång av sin far som gåva en stor rymde. Så sade hon en ·s ömnlös
gård. Denna inrättade hon till ett natt: »Jag har ej"~ fällt många tåhem för ·frigivna fångar. Hennes rar i livet . för vad jag själv lidit,
ene broder skötte om ar betet på men desto fler för andra. V~rldens
gården och här vistades Mathilda nöd ~ världens nöd - världens
långa tider. Även . här fick hon nöd, vad den ligger tung ,på min
känna -på mycken motgång i arbe- själ.» Och sista dagen hon levde,
tet och se både lättja, återfall i sade hon: »Jag är rädd, att jag allt
brott och otacks~mhet. Men hon för mycket kommer att upptaga
förtröttades inte. Och ofta segrade min himmelske Faders tid, då jag
hennes µthålliga kärlek och hennes kommer till himmeleij., ty jag har
frimodiga tro på det godas seger- så många kära här på jorden, .som
makt. ·Hoh hade en underbar för- jag m~ste tala med honom om och
måga att få även dju~t fallna män- bedja honom välsigna.»
· ~~~~~~~~~-,-~~~ -~~~

(Forts. från sid. 10.)
Att' -göra rent i hjärtat är dock
förening, där man var så svag, att . inte lätt. Syndens: otenhet sitter
t. o. m: fulla personer fick stanna hårt ·kvar. · Vi · behöver kraftiga
kvar på mötet och förstöra hela hjälpmedel. ·· , ·
trevnaden. ·Och vi vet vad sådana.
Vi vet alla ·var hjälpen finns.
personer ·oftast tala .· ont! Smutsigt : · • Bed Gud, att han h~älper . dig
och otrevligt är det. Nog · behövs skaffa undan all syndens smuts ur
det rengöring ..::__st orstädning ! .
ditt· hjärta ·och i ·c\itt liv. Bed att
Men först och sist ·-behövs det · Gud förlåter· dina: -synder.
rengöring i våra hjärtan. · Ty det·är · Jesus ·s~ger: »Saliga äro de renju från ett orent hjärta allt dåligt hjärtade, ty de skola se Gud». Det
kommer. Och om vi riktigt tänker betyder, att den som med Guds
efter, så finns det ·nog mycket så- ·hjälp får ett rent hjärta, han plir
dant som varken är rä~trådigt eller. salig, han~ liv blir fyllt av ljus och
rent.
glädje.
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Vår kristendomskunskap:
Andra artikeln.
o·m

J esus

K r is t u s

och

f r ä l s n i i1 g e n.

Jag tror llå Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre,
. vilken är avlad av den helige Ande; född av jungfrun Maria;
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död · och begraven;
nederstigen till dödsriket;
·
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himme·
len; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida;
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
1.

V e m J e s u s ä r.

Jesus Kristlis har lärt oss att tro på Gud Fader allsmäktig. Vi kunna
bli Guds barn därigenom att Jesus har frälsat oss från det onda.
Jesus föddes till jorden såsom en människa som vi ( »född av jungfrun Maria»). Och dock var han Guds son ( »avlad av den helige
. Ande»). Han är både Gud och människa. Genom honom uppenbaras
Gud för oss. Sv. ps. 69: 2'.
Den som har sett mig, han har sett Fadern. Joh. 14: 9.
Han är Guds härlighets åter sken och hans väsens avbild

Hebr. 1: 3.
Vi fira jul till minne av Jesu födelse .

Jesus är hans personnamn. Det betyder Frälsar e.

Angeln sade till Josef: Du skall giva honom namnet Jesus .• ty
han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matt. 1: 2.
K r ,i stus (grekiska språket) och Messias (hebreiska språket) äro
hans ämbetsnamn. De betyda den . smorde ( = den krönte), d. v. s.
Guds rikes konung.
·
Jesus kaJlade sig själv Människosonen.
Den kommande frälsaren kallades i Gamla Testarp.entet Messiais. Flera profeter hade sagt, att en stor konung sk'une framträda i Israel och frälsa folket från både kroppslig och andlig
nöd. Han skulle även frälsa alla människor och upprätta Guds
rike på jorden.
Många judar missförstodo dock profeternas ord. De tänkte,
att Messias . slq.1lle bli en mäktig jordisk konung, som skulle be-· .
fria folket från romarnas välde. Därfö.r viHe de icke mottaga
Jesus såsom sin Messias ,utan förföljde och dödade ~onom.
Jesus hade ock andra namn: Immanuel, Ordet, Guds lamm.
Och med tanke på vad han gjort: Återlösaren, Försonaren, För"'
lossaren.
Varom handlar andra artikeln? Vad har Jesus lärt oss?
Vad har han gjort för oss? Varför fira vi jul?
Vad betyder namnet Jesus? Kristus? Messias? Vad kallade Jesus sig själv? (Andra namn på Jesus?)
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Plan för daglig bibelläsnin,g.
Mars.
1. Matt. 22: 1-14. Mannen utan bröl-·
lopskläder.
2. ~att. 22: 15-33. Världslig plikt och
himmelsk frihet.
3. Matt. 22: 34-46. Det förnämsta budet i lagen.
4. :fylatt. 23 : 1-12. ödmjukhetens lag.
5. Botdagen. EU obotfärdigt folk.
Matt. 11: 20-24.
6. Matt. 23: 27-39. Gud minns allt
rättfärdigt blod.
7. Matt. 24: 1-14. Falska profeter skola
komma.
8. Matt. 24: 15-28. Vedermödans tider.
9. Matt. 24: 29-36. Förebud till den
sista dagen.
10. Matt. 24: 37-51. Den sista dagens
överraskande inbrott.
11. Matt. 25: l-13. De tio jungfrurna.
12. 3 Sönd. i Fastan. J esus frälsar från
mörkrets makt. Joh. 12: 35-43.
13. Matt 25: 31-46. Den yttersta domen.
14. Matt. 26: 1-16. Rätt hyllning av
Frälsaren.
15. Matt. 26: 17-29. Förrädaren vid Herrens bord.

16. Matt. 26: 30-46. Bönekampen i Get-

semane.
26: 47-58. Förräderiet och
fängslandet.
18. Matt. 26: 59-75. Petri förnekels e.
19 . Midfastosöndagen. Guds bröd giv er
17. Matt.

världen liv. Joh. 6: 24-36.
20. Matt. 27; 15-26 . .Jesus och Barabbas.
21. Matt. 27: 27 -44. Korsfästelsen och,

lidandet.
22. Matt. 27: 45-56. Jesus dör.
23. Matt. 27: 57-66. Graven och väk-

tarna.
24. Matt. 28: 1-10. Uppstå ndelsen och

dess vittnen.
25. Marie Bebådelsedag.. ·M aria och Elisabeth. Luk. 1: 39-45.
26. 5 Sönd. i Fastan. Det ställföreträdande lidandet. Joh. 11: 47-57.
27. 1 Mos. 13: 2-13. Skilsmässa i vän-

skap.
28. 1 Mos. 15: 1-6. Abrahams tro är ho-

nom till rättfärdighet.
29. 1 Mos. 18: 20-33. Abrahams förbön.
30. 1 Mos. 22: 1-13. Isak offras.
31. 1 Mos. 28: 10-22. Herren uppenba-

rar sig för · Jakob.

Dövstumvårdsrådet. Rådet i behövlig utsträckning bekostat
Dövstumvårdsrådets berättelse till
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse för år
deras verksamhet. - Däi'jämte ha ordnats extra gudstjänster genom särskilt
1943 innehåller bl. a. följande:
utbildade hjälpkrafter.
Rådets ordf. var biskop Bengt Jonzon,
På den till den kyrkliga dövstumvårLuleå, v .ordf. rektor Zommarin, Örebro,
den donerade Riis herrgård i Värmland
och sekr. och kassör pastor Svenfors,
har under juli månad på :f örsök ordnats
Stockholm. ·Ö vriga ledamöter äro möett sommar-· och vilohem för dövstumma
belsnickare John Andersson, Diö, pastor
kvinnor. Hemmet invigdes den 3 juli. av
G. Bratt, Växjö, rektor R. Lövgren,
biskop Runestam i Karlstad .och var i
Härnösand, och häradshövding S. Turen,
Västerås. · ·
det närmaste fullbelagt. För att göra
vistelsen på Riis så billig jsom möjlig var
Till behövande och avlägset boende
avgiften endast 3 kr. om dagen. Föredövstumma har reshjälp lämnats för resa till gudstjänstplats. I samband med ståndarinna var fröken Rut Mellgren
gudstjänst ha anordnats samkväm i stor från Stockholms dövstumhem. Försöksdriften visade, · att det finns behov av
utsträckning, varvid förutom traktering
ett sådant hem, och Rådet hoppas få
förekommit föredrag och filmvisning. möjlighet att fortsätta verksamheten på
Föreläsningar ha ordn~ts på en del platRiis även under andra former. - Herrser som icke ha särskilda anslag till
sådana.
·
gården hade genomgående reparerats,
men någon mindre föräIJidring av rumsKyrkobladet har utgått i en upplaga
på 4.700 ex. och fritt utsänts till alla dispositionen är önskvätd liksom ock
dövstumma i landet och till de svensk- komplettering av möbler och övrig utspråkiga dövstumma i Finland. Biblar · rustning.
Medel till Rådets verk.samhet ha inoch uppbyggelselitteratur ha utdelats
och tidningen .>>Vår kyrka» tillställts ett flutit genom anslag och kollekter från
kyrkoförsamlingar, bidrag från en del
flertal dövstumföreningar.
stiftsorganisationer och enskilda. RäkenDå det offentliga reseanslaget till dövskaperna omfatta kr. 40.600: - .
stumprästerna i.cke är tillräcklig t har

16
Gudstjänster i mars.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
L. 4. Enköping, Kyrkan kl. 2.30 . .
s. . 5. Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 279: 1, 4, (183); 94;
1551 '(636); 157: 3 (386 ). '
L. 11. Mjolby, Kyrkan kl. ·5. Nattvard.
S. 12. Lin köpi ng, Domkyrkan kl. 1.
Nattvard.
L. 18. Visby, Domkyrkan kl. 4. (Thuresson.) Därefter ·föreläsning.
L. 18: · Fagersta, Brukskyrkan kl. 4.30.
S : 19. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 1.
o. 22. Stockholm, Johannes kyrksal kl.
1

'
7.3b. '
''
F.' ' 24. Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15.
S. 26. Södertälje, Kyrkan kl. 1. Nattv.
L. 1/4. Väster<'ls, Domkyrkan kl. 3.
Nattvard.
S. 2/4. Köping, Ky.r~an . kl. 1·. . Nattvard.
8. G. S v en fors :
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

F. · 3.

L u n d s · d i s t r i k t.
Hovmantorp,
Dövstumhemmet

kl. 16.

s.

5.
L. 11.
S. ·12.

Väx jö, Domkyrkan kl. 13.
Ysiiad, Förs.-hemmet kl. 17.
Hätsingborg, Maria förs.-hem kl.

S~ 19.

Vet'landa, Kyrkan kl. 14 (Bratt).

S : 26.

Ek~jö,

16.

'

Förs.-hemmet kl. 13.15.
(Bratt).
S. '!/ 4 • Lund, Klosterkyrkan kl. 12.
Nattvard.
0 a'r l - A k e Ar e skog.
Dövstum,s kolan, Lund. Tel. 109 10.

V
L. 4.
S . . 5.
s: . 5.
L'. 11.
S. 12.
S. 12.
S. H,).
S. 19.
M. 20.
L.

L.
S.
S.

L.

e

ä n r s b o r g s d i s t r i k t.
I
Skövde, Pastorsexp. kl. 5.30.
Skara, Förs.-hemmet kl. 11.
Lidköp~ng, Förs.-hemmet kl. 3
Vara, Kyrkan kl. 12.30.
Vänersborg, Förs.-hem. kl. 11.
Uddevalla, Förs.-salen kl. 3.
Varberg, Förs.-hemmet kl. 1.
Halmstad, Dövstumfören. kl. 5.
Laholm, Förs.-hem. vid prästgården kl. 10.
25. Botds, Förs.-hemmet kl. 11..
25. Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.
26 . . · Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Z/ 4• .:'. Vänersborg, Kyrkån kl. 1.30.
. ·'' Nattvard.
·
H. B' e r g f e l t .
. Kungälv. Tel. 14.

ö r e ·b r ci dis t r.i k t.
4. · Hedemora, Kyrkan kL
Nattvard.

Nattvard.
Ljusdal, Förs.-he'mme~ ki. ·15.
Hudiksv all, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
A/ B Gustaf

Hallsberg, Kyrksalen kl. 16.
Örebro, N . Förs.-hemmet kl.

9.30.

Barngudstjänst.
Nikolai kyrka kl. 13.
Nattvard. ,
Borlänge, Förs.-heinmet kl. 13.
( Komm Lund.)
Bredsjö, Missionshuset kl. 16.30.
Filipstad, Kyrkan kl. 13. Nattv.
Kristinehamn, Kyrkan kl. 13.
Nattvard.
Ivar S v en n as.
Änggatan 33, Örebro.

S. 19.

Örebro,

S. 19.

F. 24.
L. 25.
S. 26.

S.
S.
S.
L.
S.

H
5.
12.
19.
25.
26 . .

ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
Skellefte<'l, Kyrkan kl. · 1.
Härnösand, Domkyrkan kl. 4.
Ume<'l, Kyrkan kl. 1.
Sundsvall, Kyrkan kl. ·1.
Östersund, Kyrkan kl. 1. ·
Joel Lod in.

Dövstumskolan, Härnösand.
VIGDA.
Ove Helge Egon· Fransson, Broakulla,
Småland, och Ingrid Birgitta . Concordia Andersson, Sköldinge, Södermanland, vigda i Sköldinge kyrka den 5
febr.
,
· ..
.
Frans Alfred Karlsson, Byarum, ·.Småland, och Rut .ring.e borg Johansson,
Femsjö, · Småland, den 5 febr. . .
Helge Emanuel Severin Bergström och
Gunborg Alice Marklund, Landskrona,
den 13 febr.
·
Gunnar Edvard Leslie Bergström och
Svea: Anna Ingeborg Lindberg, Jönköping, den 16 · febr.
·
Herren · Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem nåd att besi nna dess
heliga förpliktelser, och låte -sin ·välsignelse vila över varje redligt äkta förbund.
AVLIDNA.
Fru Astrid ·Alfrida Kristina Åkerström ,
f. Karlsson, Lit, Jämtl. , den 15 jan.
Karl Ruter, Nässjö, den 18 -jan.,. 90 år.
Olof Tholsson, Sveg, den 27 jafI. ; --88 år.
Fru Hilma Karolina Eriksson, f. Andersson, Finspong, den 28 jan., 76 år.
Änkefru Karin Bodin, Sollerö, Dalarna,
den 9 febr., 86 är.
Herren skall vara ditt eviga lju$" och
dina .sorgedagar skola hav ci · en ände-.
· (Jes. 60:''. 20.)
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