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Vet du vart du går? 
Har du någonsin varit ute, när 

det är riktigt mörkt, så att man 
inte ser · handen för sig eller vet, 
var man skall sätta foten? Då vet 
du, hur svårt det är att hitta vä
gen, och hur lätt man går vilse 
eller faller och gör sig illa. Ja, 
det är mycket svårt att gå i mör
ker. Men hur glad blir man inte, 
när mörkret skingras, så att man 
vet, var man går. 

Men inte är nattens mörker det 
svåraste. Det kan vi lysa upp med 
ljus och lampor. Det finns också 
ett andligt mörker - i våra hjär
tan. Den som inte känner Gud 
eller inte bryr sig om Gud, han 
lever i mörker. 

Vi behöver inte leva i sådant 
mörker. Jesus har kommit för att 
ge världen ljus. Och för att ge dig 
ljus i din själ. 

Jesus låter Guds kärleks ljus 
lysa över världen. Han var den 
förste som riktigt talade om för 

oss, att Gud älskade oss. Det är 
han, som lärt oss, att vi få kalla 
Gud vår Fader. Men klarast lyste 
Guds kärlek fram i Jesu liv. Han 
tar sig an de betungade, de fattiga 
och sjuka. Och han ger till sist 
sitt liv för sina vänner - för dig 
också. 

Jesus låter Guds vilja lysa upp 
våra liv. Han har visat oss, hur 
Gud vill, att vi skall leva. Men 
framför allt har han visat oss, 
hurudana våra hjärtan skola vara. 
Han har sagt oss, att orena och 
hatfulla tankar ej få bo där, utan 
att Gud vill se det, som är rent, 
ädelt och kärleksfullt i våra hjär
tan. 

»Den som vandrar i mörkret, 
han vet icke vart han går.» Nej, 
men om vi vandra i ljuset, Guds 
ljus, då får inte mörkret makt över 
oss. »Tron på ljuset, medan i ha
ven ljuset, så att I bliven ljusets 
barn.» Amen. 

Mullvaden. 
Känner du till mullvaden? Den 

lever under jorden och gräver långa 
gångar på jakt efter maskar och 
larver. Mullvaden är rädd för lju
set, och därför lever den alltid i 
mörkret under jorden. - Den gna
ger sönder fina rötter med sina 
skarpa tänder, så att blommor och 
andra pfantor vissna och dö. Och 
den skjuter upp jorden . i breda 
högar. Mullvaden förstör trädgår
den, därför vill trädgårdsmästaren 
gärna fånga den med sin spade. 
Ibland lyckas han få fram den i 
ljuset. Men den blinda mullvaden 
löper då förvirrat omkring och 
vädrar för att finna ett gömställe 
i jorden. 

Känner du till människor med 
mullvadsnatur? Det finns verkli-

gen människor som liknar mullva
den. Det är sådana som älskar 
mörkret för att finna på något ont. 
De dra sig alltid in i mörkret för 
att finna skydd för sitt hemliga, 
ödeläggande »mullvadsarbete». Man 
kan inte komma åt dem, för de 
vågar sig aldrig fram i ljuset. -
Det är sådant »mullvadsarbete» 
som också ödelägger de dövstum
mas goda förhållande till varandra 
och ställer till tråkigheter i deras 
föreningar ! 

Jag är inte rädd för en öppen 
fiende. Men »mullvaden» som i 
hemlighet ställer till elakheter, 
hittar på lögner och sprider ut 
skvaller så att det goda förstöres 
- den är jag rädd för! 

Giv akt på »mullvaden» bland 
de dövstumma! Bekämpa den och 



driv bort den! Men se också in i 
ditt eget hjärta, om du kanske 
själv har »mullvads»-tankar och 
»mullvads»ondska. Du skall vara 
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god och ärlig. Vi människor är 
skapade att leva i ljuset och vara 
till välsignelse för varandra. 

P. H. i K irk ebla d for d S:Svstumm es menigh ed. 

Dövstum-ansvar 
En gammal dövstum man råka

de mycket illa ut för litet sedan. 
Han blev plötsligt sjuk och hjälp
lös. Han bor ensam i ett rum och 
är van att ordna allt själv. Nu 
kunde han inte göra något. Någon 
hjälp var det omöjligt att få -
det är en ohygglig belägenhet för 
den som är ensam. 

Men en ung dövstum arbetskam
rat tog sig an den sjuke. Inte så 
att han besökte honom bara en 
och annan gång, utan han bäddade 
sängen, städade rummet, bar upp 
ved, köpte mat, hämtade medicin, 
lade förband .. Och detta inte någ
ra få dagar, utan i många veckor. 
Den unge dövstumme offrade fritid 
och nöjen. Men han blev inte trött 
på det hela och gav upp. Han höll 
sig inte för god för »kvinnfolks
göra». Han menade inte att han 
hade viktigare saker att uträtta. 
Han fann det bara naturligt, att 
han hjälpte en dövstum vän. Han 
tyckte kanske t. o. m., att det var 
trevligt att ordna för den sjuke. 
Han såg i varje fall nöjd och glad 
ut, där han gick och gjorde sina 
väntjänster. Och han tänkte kanske 
inte ens på att han hade tagit på 
sig ansvaret för den sjukes ve 
och väl, och att utan detta hade 
den ensamme stackaren rent gått 
under. 

Ansvarskänsla hade denne man. 
Men ansvar - nej det är något trå
kigt tycker kanske många. Det 
smakar för mycket plikt och arbe
te. Man har nog med sig själv utan 
att ta på sig oro också för andra. 
Var och en får klara sig bäst han 
kan. - Ja, detta kan vara behag-

ligt nog, men det är i alla fall en 
dålig levnadsregel för den som är 
dövstum. Ty de dövstumma är me
ra hänvisade till varandra än andra 
människor. Bara det att en döv
stum förstår en annan dövstum 
bäst, gör det klart att de också 
bäst kan hjälpa varandra. De höra 
tillsammans. Därmed följer också 
samarbete och ansvar för varandra. 
Det blir ingen tråkig plikt utan ger 
glädje åt alla parter. Ansvaret mel
lan dövstumma blir något natur
ligt. 

Om någon drar sig undan de 
dövstummas krets och vill klara sig 
utan att ha något att göra med 
sina gamla dövstumma vänner, då 
springer han ifrån sitt ansvar och 
sin uppgift. Det är att tänka bara 
på sig själv - ren egoism. Och så
dant ger ingen glädje utan gör en 
bara sur och elak och allteftersom 
tiden går blir man mer och mer 
ensam. Därför lönar det sig alltid 
att ta ansvar i de dövstummas egen 
krets. 

En dövstum man bor långt bort 
från andra dövstumma. Han är 
hänvisad till sig själv. Han har 
inga släktingar som kan hjälpa ho
nom, och ingen i trakten har någon 
förpliktelse emot honom. Men det 
är något märkligt med den man
nen. Folk tycker inte de kan und
vara honom, för han är så bra att 
ha i alla situationer. Skall det slak
tas är han bra att ha med. Blir det 
täppt i skorstenspipan skickar man 
efter honom. Han är glasmästare 
och murarmästare, snickarmästare 
och alla slags mästare. Nej, menar 
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folk, det vore inte gott att reda 
sig utan den karlen. Han klarar 
allt. Och så är det en sak till med 
honom, han har så gott humör. 
Kanske är han trött och känner det 
trist ibland, han som andra. Men 
det märks inte på honom. Han är 
full av skämt och skratt - så det 
ordet som säger att de dövstumma 
lätt kan bli tråkiga och misstänk
samma kan omöjligen vara riktigt, 
om man skall döma efter denne 
dövstumme här i bygden, menar 
folk. 

Uppe i en fjällbygd sitter en an
nan dövstum. Han har brutit mark 
i en stenig sluttning, han har byggt 
hus och ladugård. Han har skapat 
sig ett hem. Han är aktad av hela 
dalen. - Alla har bara en mening 
om honom: en energisk man. 

Så är det med många dövstumma 
i bygd och by, i jord och verkstad, 
som visar de dövstummas förmåga 
i arbetslivet och deras vilja att gö
ra det bästa av både arbetsuppgif
ter och samvaron med de hörande. 
Sådana dövstumma har tagit an
svar för att visa de dövstummas 
värde som arbetare och människor. 
Och detta ansvar är mycket vik
tigt. Ty det är väl ofta så att folk 
i allmänhet lägger mer märke till 
en dövstum och frågar hur han kla
rar sig i konkurrensen. - Kanske 
inte alla dövstumma bry sig om 
detta ansvar för vad andra menar. 
Det är i så fall beklagligt, ty då 
hjälper de inte sina dövstumma 
kamrater. - Och själva ha de hel
ler ingen glädje av att låta ansva
ret vara. 

Men lyckligtvis kan man myc
ket ofta möta ett klart självmed
vetande bland de dövstumma, som 

·visar sig däri, att man vill genom 
liv och arbete visa, att de dövstum
ma stå på höjden i konkurrensen 
med andra. Just såsom dövstum
ma vill de göra sitt bästa för att 

de dövstumma i det hela icke skall 
stå i skuggan för andra. Detta är 
ett gott ansvarsmedvetande som är 
till nytta för andra dövstumma. 

Detta ansvar inne bär bland an
nat att ta förhållandena precis _som 
de är, och så göra det bästa av dem. 
Därför skall den dövstumme vara 
dövstum. Han skall inte göra allt 
för att dölja sin dövstumhet. Det 
är utmärkt att vara duktig i avläs
ning och kunna tala bra, det skall 
man alltid försöka att öva sig med. 
Men det är uppfriskande att se 
dövstumma, som inte låter sig ge
nera, utan gladeligen talar med tec
kenspråk på gatan, i spårvagn och 
på järnväg. Det är självklart ingen 
skam att tala sitt eget språk. Och 
det inger respekt för dövstumheten 
att se, att det finns ett dövstum
språk, som är både vackert och ut
trycksfullt. 

Det var bara ett exempel. På 
andra områden är det också så: en 
dövstum som icke döljer sin döv
stumhet, men i all sin vandel visar, 
att han just som dövstum vill och 
kan fylla sin plats bland männi
skorna, han skall alltid vinna re
spekt för sig själv - och är en 
rekommendation för de dövstumma 
i det hela. Det är ärligt och rätt
framt - och gör dövstumhetens 
svårigheter mindre i samvaron med 
människor. Den som vill dölja, att 
han är dövstum verkar lätt sluten 
och betryckt. Den som öppet och 
förnöjt träder fram som dövstum, 
han får sympati, var han än kom
mer. 

Så är det ett särskilt ansvar 
med att vara dövstum. Den, som 
tar det ansvaret, skall se på sin 
dövstumhet inte som en börda men 
som en uppgift. Och att ha en upp
gift i livet gör det mer intressant 
och lätt. 

Var dövstum bland dövstumma 
och hörande. Var det naturligt och 
enkelt. 

Pastor Skollerud i De döves blad. 



Sveriges dövstumpräster vid 
kursen å Riis 

Svenfors, Areskog, Lodin, B ergfelt., 
Svennas. 

Groddarna. 
Du vet hur det är på våren: gam

mal potatis från i fjol ligger i käl
larens mörker. De långa, bleka 
groddarna liknar svaga händer, 
som sträckes mot ljuset. Snart 
skall potatisen läggas i jorden, och 
då sker livets stora under: Pota
tisen slår rot, bch det skjuter upp 
gröna blad. 

Olika slags frön lägges också i 
jorden. Vart frö har sin natur och 
följer livets hemliga lagar.. Och det 
växer trots många hinder. Jorden 
kan vara hård eller stenar kan 
ligga som en stor tyngd över den 
fina brodden, och obarmhärtiga 
fötter trampar på jorden - mång
en spirande planta vissnar och dör. 

Det finns en märkvärdigt stor 
likhet mellan människan och natu
ren, t. ex. goda tankar är som 
späda broddar. En mors kärleks
fulla förmaning och hennes trofas
ta exempel kan åstadkomma att 
goda tankar spira i barnets hjärta. 
Verkliga vänners goda inflytande, 
lärarens och prästens undervisning 
kan också förhjälpa härtill. En 
längtan efter att bli goda och rätt
skaffens människor spirar i unga 
sinnen. Hur vackert är det inte, 

när man kan läsa i unga ögon, om 
viljan att följa det sanna och rätta. 
Det är liksom de fina unga grod
darna, som sträcker sig mot ljuset. 

Precis som med grodden i jor
den finns det mycket som hotar 
att förstöra och ödelägga den goda 
viljan och de vackra tankarna i ett 
människohjärta. Falska vänner och 
dåliga kamrater kommer med sitt 
dåliga inflytande. Skamliga tan
kar (som man själv blyges över) 
och hemliga frestelser är som far
liga larver som hotar plantorna 
med döden. Onda ord och dåliga 
vanor är som trampande fötter på 
växterna. De vackra tankarna i 
hjärtat blir alltmer sällsynta och 
svaga - och en dag är den goda 
plantan död. Det goda inom oss 
är förlorat. 

Skydda det goda i ditt hjärta 
emot ondskan och frestelsen. Fli
tig bön och fast tro på Jesus Kris
tus skall hjälpa dig och giva dig 
kraft. Goda vänners uppmuntran 
och förmaning skall styrka dig i 
kampen. 

Gud hjälpe dig att kämpa och 
segra! 

Efter P. H. i Kirkeblad for de dpv
s tummes menighed . 



66 

Att välja sma vänner. 
Det är inte roligt att gå ensam. 

Vi behöver kamrater och vänner. 
Ty verkligt goda vänner kan bli 
till stor glädje och välsignelse för 
oss. Men dåliga vänner leder oss 
på farliga vägar. 

Och kom ihåg: de dåliga vän
nerna lämnar oss i motgångens da
gar, men de äkta vännerna bli kvar 
hos oss för att hjälpa oss, när sorg 
eller motgång drabbar oss. »I nö
den prövas vännen.» 

·För en tid sedan infångade po
lisen 3 unga tjuvar i en stad på 
Jylland. De hade tagit en väska 
med många tusen kronor. - Två 
av dem var straffade för tjuveri 
flera gånger förut, men den tredje, 

Vår kristendomskunskap. 
4. L i v e t i h e 1 g e 1 s e n. 

Det nya livet. 

19 år gammal, stod inför rätta för 
första gången. 

På domarens fråga förklarade 
den unge mannen, att han »hän
delsevis» hade mött de två kam
raterna på ett kafe. De hade inga 
pengar, och då föreslog de två, att 
de tillsammans skulle göra ett över
fall. Den unge mannen, som aldrig 
förr varit med om något brott, var
nade dem och ville inte vara med. 
Men de skrattade åt honom och 
frestade honom med de många 
pengarna, som de skulle få att de
la. Till sist följde han dock med 
kamraterna. Ett par dagar där
efter var de alla tre i fängelse. 

Var försiktig, när du väljer dina 
vänner! · 

Den som genom Guds Ande blivit helgad måste sedan stå fast i 
tron. Han måste dagligen läsa Guds ord, bekänna sina synder och ta 
emot förlåtelse. Detta kallas daglig bättring. Då får han genom Anden 
ny kraft, så att hans tro dagligen tillväxer och hans liv blir antmer 
helgat. 

Då vi nu · hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid 
med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Rom. 5: 1. 

Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla 
är förgånget; se, något nytt har kommit. ' 

Det eviga livet. 

Andens verk fullbordas genom de dödas uppståndelse och det eviga 
livet. 

Vårt liv på jorden slutar i döden. Döden synes göra slut på allt: 
Men det är blott kroppen som dör. Själen är odödlig. 

För en kristen är döden icke förintelse utan övergång till det eviga 
livet hos Gud. 

Detta är evigt liv, att de känna dig, den ende sanne Guden 
och den dtt har sänt, Jesus Kristus. Joh. 17: 3. 

Det eviga livet är evig gemenskap med Gud. Till detta mål vill Gud 
föra alla människor. Den som icke vill följa Gud, han stänger sig 
själv ute från den eviga saligheten. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
8 oktober-4 november. 

8. 18 sönd. e. Tref. Vägen till Guds 
rike. Matt. 13: 44-46. 

9. Joh. 4: 1-15. Det levande vattnet. 
10. Joh. 4: 16-30. Tinbedjan i ande och 

sanning. 
11. Joh. 4: 31-42. Fält som vitna till 

skörd. 
12. Joh. 4: 43-54. Konungsmannen i 

Kapernaum. 
13. Joh. 5: 1-15. Mannen vid Betesda. 
14. Joh. 5: 16-29. Jesus giver Fadern 

äran. 

15. Tacksägelsedagen ( 4 Bönd.). De 
som, så med tårar, skola skörda 
med .iubel. Psalt. 126: 1-6. 

16. Joh. 5: 39-47. Skrifternas vittnes
börd. 

17. Joh. 6: 1-15. Bröd åt det myckna 
folket. 

18. Joh. 6: 16-27. Varför söker du Kris
tus? 

19. J oh. 6: 28-40. Livets bröd. 
20. Joh. 6: 41-51. Hjärtats dragning till 

Jesus. 
21. Joh. 6: 60-71. Det eviga livets ord. 

22. 20 sönd. e. Tref. Andlig försumlig
het. Matt. 25: 14-30. 

23. Joh. 7:1-13. Osäkra rykten om 
Jesus. 

24. Joh. 7: 14-27. Undran över Jesu 
lära. 

25. Joh. 7: 28-36. Nådetidens korthet. 
26. Joh. 7: 37-52. Vacklande meningar 

i det andliga. 
27. Joh. 8: 1-11. Äktenskapsbryterskan. 
28. Joh. 8: 12-19. Världens ljus. 

29. 21 sönd. e. Tref. Tidernas tecken. 
Matt. 16: 1-4. 

30. Joh. 8: 28-45. Sanningen gör fri. 
31. Joh. 8: 46-59. Skymfliga ord om 

Jesus. 
1. Joh. 9: 1-23. Den blindföddes bo

tande. 
2. Joh. 9: 24-41. ben blindföddes vitt

nesbörd. 
3. Joh. 10: 1-10. Den gode herden. 
4. Joh. 10: 11-21. Fåren, som känna 

sin herde. 

För det kristna hoppet står såsom slutmål Guds rikes fullständiga 
seger i världen. 

Nya himlar och en ny jord) där rättfärdighet bor) förbida 
vi efter hans löfte. 2 Petr. 3: 13. 

Gud sjäh1 skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar 
från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till) och ingen 
sorg eller klagan eller plåga skall vara mer)· ty det som förr 
var är nu förgånget-. Upp. 21: 3-4. 

V ad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen 
människas hjärta har kunnat tänka) det har Gud berett åt 
dem som älska honom. 1 Kor. 2: 9. 

Sv. Ps. 144. 

För att vi skola kunna föras till tro på Gud och bevaras tron 
måste vi bruka de medel Anden använder i Kristi kyrka. 

Vi böra därför 

bedja) 

läsa Guds ord) 

betänka vårt dop) 

bruka Herrens heliga Nattvard. 

Hur skall en människa kunna stå fast i tron på Gud? Hur 
fullbordas Andens verk? Vad innebär döden för en kristen? 
Vad är det eviga livet? Vad är slutmålet för det kristna 
hoppet? Hur skola vi kunna bevaras i tron? 
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Gudstjänster i oktober. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

S. 1. Stockholm, Manilla kl. 10.30. 
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

T. 5. 
F. 6. 
L . . 7. 
s. 8. 

Psalmer: 143: 1- 2; 142: 1-3; 
513; 142: G. 
Rogslösa, Kyrkan kl. 3. 
Västra! Ryd, Kyrkan kl. 2. 
Motala, Kyrkan kl. 4. 
Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Därefter föreläsning. 

T. 10. Stockholm, Förs.-afton å Mäs-

T. 12. 
L. 14. 
L . 14. 

s. 15. 
s. 15. 
L . 28. 
L. 28. 

s. 29 . 

ter-Olofsgården, Själagårdsg 13, 
kl. 8. 
Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 11. 
Norrtälje, Kyrkan kl. 12. 
Visby, Domkyrkan kl. 2.30 (Thu
resson). 
Broby, Funbo kyrka kl. 10. 
Uppsala, Hel. Tref. kyrka k l. 1. 
Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
Finspong, Slottskapellet kl. 3 
(Thuresson). 
Nyköping, S :t Nicolai kyrka 
kl. 1. 

S. 29. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 
1 (Thuresson). 

S. G. Sv en fors . 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
S . 1. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 16. 
L. 7. L und, Dövstumskolan kl. 19. 

Föreläsning m. m. (Abrahams-
son) . 

L. 7 . Älmhult, Kyrkan kl. 16 (Bratt). 
s. 8. Hälsingborg, Maria kyrka kl. 

15.30 (Bratt). Därefter före-
läsning å Dövstumföreningen 
(Abrahamsson) . 

S. 8. K ristiansta;d, K yrkan kl. 13. 
F. 13. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 12. 
L. 14. Tranås, Kyrkan kl. 18. 
S. 15. Jönköping, Kristine kyrka kl. 

s. 22. 
L. 28. 
s. 29. 
s. 29. 

12.30. N attvard. 
Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 
Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 17. 
Ronneby, Kyrkan kl. 12.30. 
Femsjö, Kyrkan kl. 13. Natt 
vard (Bratt). 

0.-A· Ar e skog. 
Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S . 1. Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
S . 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 
L. 7. Ku,ngsbacka, Kyrkan kl. 4 .30. 

s. 8. 
s. 8. 
L. 14. 
s. 15. 
s. 15. 

Nattvard. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 11. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.15. 
Alingsås, Förs.-h. kl. 5. 
Vänersborg, Förs.-h. kl. 11. 
Göteborg , V. Skansg. 1 B kl. 
4.30. 

S. 22. Varberg, Kyrkan kl. 1. Nattv. 

s. 22. 
M . 23. 

s. 29. 
s. 29. 
L. "/11· 
s. 5/11· 
s. 5/11· 

s. 8. 
L. 14. 
s. 15. 

s. 15. 
L. 21. 

L. 21. 
s. 22. 
L. 28. 
s. 29. 

Halmstad, Förs.-h. kl. 5. 
L aholm, Förs.-salen i prästgär
den kl. 10. 
Skara, Förs.-h. kl. 11. 
L idköping, Förs.-h. kl. 2.45 
Vara, Kyrkan kl. 12.30. Nattv. 
Vänersborg, Förs.-h. kl. 11. 
Uddevalla, Förs.-salen kl. 3. 
Hilding B er g fel t. 

Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
Arvika, Kyrkan kl 1 (Lund). 
Kumla, Kyrkan kl. 4. 
Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 
9.30. Barngudstjänst. 
Örebro, Olaus Petri kyrka kl. 1. 
Gävle, Dövstumskolan kl. 2. 
Barngudstjänst. 
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 6. 
Hedemora, Kyrkan kl. 1. 
Hudiksvall, Kyrkan kl. 5. 
Färila, Kyrkan kl. 1. 

I v a r S v e n n a s. 
Slussgatan 9, Örebro. 

Föreläsningar. 
Lu,nd, Dövstumskolans biosal den 7 

okt. kl. 19: Fröken Abrahamsson, Göte
borg: »Gustav Dalen, en svensk uppfin
nare». 

Hälsingborg, Dövstumföreningen den 
8 okt. efter gudstjänsten, samma före
läsning. 

Linköping d. 8 okt. efter gudstjänsten. 
Pastor Svenfors : »Sagan och kampen 
om ol3an». Film. 

VIGDA. 
Gustaf Hjalmar P ersson, Gagnef, och 

Svea Ingeborg Solgård, Boda, Dalarna, 
i Boda kyrka den 23 sept. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

skapet, give dem nåd att besinna dess 
heliga förpliktelser och låte sin välsig
nelse vila över varje redligt äkta för
bund. 

AVLIDNA. 
Johan Malkolm Johannesson, Broaryd, 

Smål., den 14 aug., 88 år. 
Karl Ludvig Pettersson, Billesholms 

gruva, den 22 aug., 80 år. 
Sonja Maria Olsson, Åstorp, Skåne, den 

25 aug., 19 år. 
Olof Jönsson, Höjsmöila, Skåne, den 24 

sept., 62 år. 
Jesus sade: Såsom ett ljus har jag 

kommit i världen, för att ingen av dem 
som tro på mig skall förbliva i m.örk-
ret. Joh. 12: 46. 

De Dövstummas kyrkoblad. 
utgives av Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvårdsrttd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1944 
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