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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

AKTON lO CICE RI

Se mannen.
(Joh. 19: 5.)

Du, o Jesu, måst utstånda
Hädeord och hån och spe,
Smälek, .hugg och mycken vånda,
Band och bojor, ångest och ve,
Mig eländig att förlossa,
Mörkrets kedjor sönderkrossa.
Pris och ära vare dig,
Herre Jesu, innerlig!
Sv. Ps. 76: 2.
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I vårt ställe.
För länge sedan levde i Kaukasien en furste, som var vida känd
för sin stora rättrådighet.
Under ett krig upptäcktes en
dag, att några viktiga papper i
hans tält blivit stulna och lämnats
till fienden. Fursten kungjorde då,
~att den som begått denna förbrytelse skulle straffas med hundra
gissels lag.
Kort efter blev det bevisat, att
den som stulit papperen var hans
egen mor. Det blev ett fruktansvärt slag för fursten. Han stängde
in sig i sitt tält. Under tre dagar
varken åt eller drack han. Inte heller sov han. En ohygglig kamp rasade i hans innersta. Till sist befaller han hela krigshären att samlas och kvinnan föras fram. Bredvid henne står bödeln, som skulle
utföra straffet. Alla lyssna med
spänd uppmärksamhet.
Så talar fursten: »En konungs
ord måste gälla. Rättfärdigheten
är helig. Bödel, gör din plikt! Och
ve dig, om du här slår mindre hårt

På

än om det vore en enkel soldat.
Men - och nu kastar han av sig
sin konungamantel - jag är min
moders kött och blod. Du skall slå
mig i hennes ställe. » - ·
Och så tänker vi på Honom, som
var rättfärdig och intet ont hade
gjort, men som villigt tog på sig
den skuld, som vi aldrig orkat att
bära. Vi tänker stilla på honom,
som Skriften kallar »smärtornas
man». Han tog på sig det straff
som vi voro värda. Vi knäppa våra
händer och tacka honom, »som blev
sargad för våra överträdelsers skull
och slagen för våra missgärningars .
skull». (Jes. 53: 5).
Nii dig tackar allt mitt hjärta,
Jesu, för din myckna nöd, .
För din i'Lngest, för din smärta,
För ditt kors och för din död,
Ja, för allt det bittra, svåra,
Som du led för synder våra.
Pris och ära vare dig,
Herre Jesu, innerlig.

(Sv. Ps. 76: 8.)

morgonen.

När Nathan Söderblom var professor i Uppsala bodde han utanför staden och for nästan varje
dag in med en gammal skjutskarl.
Varje dag hälsade denne på samma sätt: »Vackert väder i dag, professorn!» Om regnet stod som spön
i backen, så kanske han ändrade
sig litet och utropade i stället glatt:
»Vackert väder i morgon, professorn! »
Det var ett rätt morgonhumör.
Det är lätt att »Vakna på fel sida»,
som man säger, d. v. s. vara sömnig, sur och otrevlig, och klaga på
vädret och på maten, klaga på människorna och på sitt arbete. Men
det är en skön konst att vara som
den gamle kusken eller som den

människan, om vilken Skriften säger: »Hon ler mot den dag som
kommer». (Ordspr. 31: 25).
Hur kan man lära den konsten?
Det finns en morgonpsalm, sv. ps.
419: 2, som lyder så:
Du är det, Gud, som tima låter,
Att jag bevarad, styrkt och nöjd
Ur nattens glömska vaknar åter
Till denna nya dagens fröjd.

När vi först av allt på morgonen
ser upp till Gud och tackar Honom
för att han bevarat oss och beder
honom göra oss nöjda och glada
och vara med oss under dagen, då
får vi kraft att möta både dess
glädje och sorg.
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V ARA MISSGXRNINGAR
Tankar inför Botdagen.
Vi vill inte gärna erkänna våra fel, våra synder,
våra missgärningar. Vi se lättare andras synder
än våra egna._ Och vi vill gömma undan våra
egna brister och tysta vårt samvete. Botdagen vill
väcka oss och- rikta våra . blickar in i vårt eget
hjärta. Där iene är det inte så vackert, som vi
viH, att andra människor skall tro. M ssgärninga r
finns det många. De synas bättre, när vi ställa
oss inför Kristi kors. Då kan vi inte säga, att vi
äro bättre än andra. Och vi fråga bävande med
psalmisten ·i Psaltaren 130: ''Om Du, Herre, vill .
tillräkna n1issgärningar, Herre, vem kan då bestå?"
Ingen av oss kommer undan domen. Våra missgärningar döma oss.
Men vi få inte stanna vid detta. Låt oss läsa fortsättningen på psalmen: "Dock, hos Dig är ju förlåtelse." Det skall vi komma ihåg. Gud har aldrig kastat bort en syndare, som i uppriktig ånger
kommer till honom. Hos Gud finna vi vår räddning. "Hos Herren är nåd."
Gud. hjälpe oss.
1

Amen.
A-g.
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En kyrkohögtid

Stockholm.

En församling på över 150
dövstumma samlades vid Fastlagssöndagens
gudstjänst
i
Stockholms Storkyrka, även
bevistad av biskop Björkquist
och många hörande. Biskopen
förrätt~d. själv altartjänsten
efter p edikan med pastor
Svenfor som tolk.
Eft
gudstjänsten samlades
Storkyrkoförsamlingens
al där en enkel mottagnmg med kyrkkaffe var anordnad för Syster Karin Malmer. Pastor Svenfors - med
fröken Fondelius som tolk hälsade alla välkomna och vände sig först till biskopen, som
för första gången gästade de
dövstumma och erinrade om,
att det var första gången en
biskop hedrade stadens dövstumma med sin närvaro vid en
Biskop Björkquist och Syster Karin.
församlingshögtid. Han tackade även pastor primarius Olle
Nystedt för att de dövstumma
fick samlas i Storkyrkan och alltid kunde
armen och särskilt de av föreningarna
känna sig välkomna där. Han vände sig
utsedda representanterna.
till Diakonistyrelsens direktor dr LindSlutligen hälsades syster Karin varmt
ström och till Samariterhemmets i Uppvälkommen till Stockholm och till sitt
sala chef, pastor Sam. Palm, med ett
nya arbete. Syster Karin har en gamsärskilt tack till Samariterhemmet för
mal kärlek till de dövstumma, inte bara
att det trots stora svårigheter och med
därför att hennes fader var landets föruppoffrande av andra stora intressen friste dövstumpräst som ägnades en
gjort syster Karin för detta nya artacksamhetens hyllning - utan säkert
betsområde. Vidare hälsades represenockså av eget hjärtas utslag. Ett par
tanter för dövstumskolan, Frälsningsgånger förut har det varit fråga om att
knyta syster Karin till dövstumvården, men först nu har
planerna mognat, sedan Dövstumvårdsrådet fått den ekonomiska möjligheten att ordna arbetet.
»Syster Karin Malmer! Vi
ger Er i dag vår varmaste välkomstönskan vid ingången till
Er nya gärning. På Fastlagstidens ingångssöndag sker det
- inte minst till lidande människors hugsvalelse syftar Er
gärning. Gud give Er kraft
och vishet - bådadera behövs
i det inte alltid så lätta arbetet. Hans välsignelse följe
Er i Er nya församling. »
Biskopen tog .därefter till
orda och uttryckte sin glädje
över att få vara med vid dagens högtid. Han talade om
Pastor Primarius Nystedt, Fru Svenfors,
Korset och dess budskap till
Stående : Fröken Fondelius, Pastor Svenfors.
oss alla om Guds kärlek och
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uttryckte sin glädje över det nya verk
som Kyrkan genom vår första församlingsdiakonissa för dövstumma fick utföra och uttalade Guds välsignelse över
hennes arbete.
Vidare hölls tal av pastor primarius
och pastor Palm, överste Holmgren för
Frälsningsarmen, herrar Einar Blom-

kvist och Osvald Dahlgren för Dövstumföreningen och Idrottsklubben Hephata
samt en representant för Norge. Till sist
vände sig fru Renner med ett tack till
biskopen för att han med sin närvaro
vid dagens högtid hedrat de dövstumma.
Den vackra högtiden avslutades med
psalmen »Herre signe Du och råde».

Dövstumvårdsrådet
har haft sammanträde i Stockholm den
20 januari, då bl. a. beslöts att utvidga
kursverksamheten på Riis i sommar.
Rådets verksamhetsberättelse till Diakonistyrelsen innehåller bl. a. följande
av mer allmänt intresse.
Vice ordförande har varit rektor Zommarin och sekreterare-kassör pastor
Svenfors, vilka jämte ordför anden, biskop Bengt Jonzon .i Luleå, utgjort verkställande utskott.
Extra gudstjänster, utom dövstumprästernas ordinarie verksamhet, ha anordnats 60 gånger. Samkväm ha varit
anordnade 150 gånger och resehjälp
lämnats behövande dövstumma, tillsammans för en kostnad av 2.115 kronor.
Filmvisningar ha varit anordnade 70
gånger för en kostnad av 687 kronor.
Föreläsningar på Rådets bekostnad ha
anordnats i Uppsala, Västerås, Arboga,
Köping, Malmö, Hälsingborg, Halmstad,
Göteborg, Uddevalla, Alingsås, Arvika,
Sundsvall, Öster sund och Kiruna.
Kyrkobladet, som redigerats av sekr eteraren, har utkommit med 10 nummer i en upplaga på 4. 700 ex. och kostnadsfritt sänts till alla dövstumma i
landet och till de svenskspråkiga i Finland. Bladet har dragit en kostnad på
kr. 3.900:- .
Då det offentliga reseanslaget till dövstumprä sterna trots upprepade framställningar till statsmakterna alltjämt
icke är tillräckligt för att verksamheten
skall kunna fortgå utan inskränkning

har Rådet bekostat dövstumprästernas
resor i behövlig utsträckning.
På Riis herrgård har hållits en kurs
för föreningsledare, den första i sitt
slag i vårt land, med 16 deltagare eller
så många som kunde tas emot. Följande föreningar voro representerade:
Idrottsklubben Hephata i Stockholm, Södertälje, Norrköping, Visby, Malmö,
Hälsingborg,
Landskrona,
Smålands
ldrottsklubb, Halmstad, Uddevalla, Falköping, Arvika, Örnsköldsvik, Skellefteå
och Umeå. Utom samtliga dövstumpräster medverkade kyrkoherde Mellkvist i
Nor, rektorerna Zommarin och Englund,
fröken Alma Abrahamsson och konsu-·
lent Lundell.
Sommarhemmet å Riis var öppet under juli månad och i det närmaste fullbelagt. Föreståndarinna var fröken Rut
Mellgren å Stockholms dövstumhem, till
vilken Rådet uttalar sin stora tacksamhet för ett intresserat och uppoffrande
arbete. - Men understöd av statsmedel
var ock för första gången s. k. husmoderssemester anordnad. - Under året
har inköpts fullständig uppsättning möbler och sängutrustning så att hemmet
nu har 22 fasta sängplatser. Diverse
målnings- och omändringsarbeten ha utförts.
Medel till Rådets verksamhet ha influtit huvudsakligen genom anslag och
kollekter från kyrkoförsamlingar och
genom bidrag av vissa stiftsorganisationer. Räkenskaperna omsluta c:a
41.000 kronor.

Vår kristendomskunskap.

BöNEN. <forts.>

Bönerna om oss.

FJÄRDE BöNEN: Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

Vi bedja att Gud skall giv a oss allt som vi behöva för livets uppehälle och nödtorft.
Gud giver i sin nåd dagligt bröd ät alla människor, även de
onda. Men vi bedja därom för att vi skall lära oss erkänna det
såsom hans gåva och m ed tacksamhet mottaga det. Endast då
få vi den rätta välsignelsen därav.
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Vi säga: giv oss i dag vårt dagliga bröd. Vi få icke leva tanklöst
och slarvigt utan måste vara omtänksamma och väl planera för vårt
arbete och vårt uppehälle. Men vi skola icke ängsligt sörja för morgondagen utan förtrösta på att Guds godhet är va,rje morgon ny.
Den fjärde bönen är den enda av de sju som talar om våra
lekamliga behov. Detta lär oss, att våra böner icke så mycket
böra vara tigg.arböner om jordiska ting. De andliga behoven äro
de viktigaste.
Giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, me.n låt mig få
det bröd mig tillkommer. Ordspr. 30: 8.
Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen. Var dag
har nog av sina egna plågor. Matt. 6: 34.

FEMTE BÖNEN: Och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta
dem oss skyldiga äro.
Vi bedja, att G-ud ville av nåd förlåta oss allt vad vi dagligen synda.
Vi måste dagligen ångra och inför Gud bekänna våra synder.
Men om vi skola kunna få Guds förlåtelse , måste vi bekänna vår
synd mot andra människor och av hjärtat förlåta dem och gärna göra
dem gott, som bryta mot oss.
Gud var mig nådig efter din godhet, utplåna mina synder
efter din stora barmhärtighet. Ps. 51: 3.
Om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader
förlåta edra försyndelser. Matt. 6: 15.

SJÄTTE BÖNEN: Inled oss icke i frestelse. Vi få Guds hjälp mot
·frestelserna, när vi själva undvika dem.
Vaken och bedjen, att I icke mån komma i frestelse. Matt.

2·6 : 41.
Gud är trofast; han skall icke tillstädja, att I bliven frestade över eder förmåga. 1 Kor. 10: 13.

SJUNDE BöNEN: Utan fräls oss ·ifrån ondo.
Vi bedja, att Gud ville befria oss från allt ont och farligt till kropp
och själ och till sist låta oss komma till sig i himmelen.
Gud befriar oss från det onda, när vi bedja därom, eller ock ger han
kraft att bära det.
Herren skall rädda mig från allt ont och f rä lsa m ig till sitt
himmelska r ike. 2 Tim. 4: 18.
1

SLUTORDEN: Ty riket är ditt o.ch m.alcten och härliigheten

e1Yig-

het.

Vi skola sluta vår bön med lov och tillbedjan inför Gud.
När vi av hjärtat bedja Herrens bön, kunna vi vara vissa om, att
Gud hör oss.
·
Denna visshet att Gud hör vår bön utsäges genom ordet: amen.
Amen betyder: Det är sant, det skall så ske.

Detta är den fasta tillförsikten vi hava till honom, att om
vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss. 1 Joh. 5: 14.
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Plan för daglig bibelläsning.
4

mars-i april.

4. Botdagen. Välsignels en av att hålla
G'Uds bud. Jes. 48: 17-19.
5. Psalt. 100. Tacka Herren!
6. Ps. 102: 2-3. Bön i nöd.
7. Ps. 103: 1-6. Herren är nådig.
8. Ps. 103: 8-13. Herren är barmhärtig.
9. Ps. 104: 1-5. Herren ä r hög.
10. Ps. 104: 31-34. Herren är mäktig.
11. Midfastosöndagen. Petri förn ek else.
Joh. 18: 24-27.
12. Ps. 111; 11: 1-4. Herrens härlighet .
ningar.
13. Ps. 113: 1-5. H errens härlighet.
14. Ps. 115: 9-13. Herren hjälper .
15. Ps. 116: 5-9. Herren bevarar frän
allt ont.
16. Ps. 118: 13-14. Herren gör den svag e
stark.
17. Ps. 119: 89-90. Herren ä r trofas t.
18. 5 sönd. i Fastan. Se Mannen. Joh.
19: 1-11.
19. Ps. 119: 165-168. Herrens or d.
20. Ps. 121. Herrens beskydd.
21. Ps. 130: 1-5. Herren förlåter.
22. Ps. 139: 1-5. Herren vet allt.
VIGDA.
Gustaf Sjölund, Bollstabruk, och Greta
Ingegärd Andersson, Härnösand, den
24 dec.
H err en Gud, som har stiftat äktenskapet, giv e dem nåd att besinna d ess ·
heliga förpliktelser, och låte sin välsignelse v ila över varj e redligt äkta förbund.

AVLIDNA.
August Sanfrid Nyberg, Floby, Väster götl., den 31 dec., 72 år.
Alfred Persson, Kattarp, Skåne, den 26
jan., 64 år.
Änkefru Margareta Vilhelmina Hultgren, f. Juhojunti, Stockholm, den 27
jan., 79 år.
Bengt Valdemar Alf Randahl, Stockholm, den 2 febr., 17 år.
Vår synd du haver dragit
Och dödens makt nedslagit.
Giv oss din frid, o Jesu.

(Ps. 94.)
FÖRELÄSNINGAR.
Karlskoga, Pastorsexp. den 14 mars i

samband med gudstjänsten. Rektor Zommarin: »Ur jordklotets saga».
Malmö. Svenske, den 15 mars kl.
19.30: Pastor Areskog: »Blommor, och
vad de kunna berätta». Ljusbilder.
Hälsingborg. Dövstumfören. den 17
mars kl. 18: Pastor.Areskog: »Blommor,
och vad de kunna berätta». Ljusbilder.

23. Ps. 146: 5-8. Förtrösta på Herren!
24. Marie Bebådelsedag. Marias lovsång. Luk. 1: 46-55.
25. Palmsöndagen. G emenskapens måltid. Luk. 22: 14-22.
26. Rom". 1: 16-17. Rättfärdig av tro.
27. Rom. 1: 18. Gud dömer den orättfärdige.
28. Rom. 2: 6-10. Den rättfärdige får
evigt liv.
29. Rom. 3: 23-24. Rättfärdig av n å d
genom Jesus.
30. Långfredagen. J esus på ko r set. Luk.
23: 32-43.
31. 1 Kor. 15: 53-57. Döden är besegrad.
1. Påskdagen. Kristus är uppstånd en.
Matt. 28: 1-8.
2. Annand. påsk. Möte m ed d en Uppståndne. Matt. 28: 9-10.
3. Rom. 4: 3-8. Tro på Herren!
4. Rom. 4: 20-25. Tro Guds löften!
5. Rom. 6: 12-13. Synda icke!
6. Rom. 6 : 20-23. Syndens lön och Guds
gåva.
7. Rom. 7: 24-25. Jesus frälsar .
Visby, Förs.-huset, den 24 mars. Fru
Vilma Pettersson: »När Valdemar Atterdag brandskattade Visby».
Örebro, N. Förs.-hemmet, d. 23 mar s
kl. 8. Fröken Abrahamsson: »Göta Kanal». Ljusbilder.
Arboga. Nikolaigården: d. 24 m a rs
kl. 12.30, samma föreläsning.
Fagersta d. 25 mars efter gudstjänsten, samma föreläsning.

Kungörelse för f. d. första distr.
Understöd ur Carl · och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes för e
den 1 april. Ansökan insändes till pastor
S. G. Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten.
I ansökan skall angivas understödets
ändamål och summans storlek. Behovet
av understöd skall vara intygat av präst
eller kommunalman i hemorten. Understöd lämnas i första hand för utbildning
i yrke eller för utövning därav eller för
annat ändamål, som avser att befrämja
sökandens livsuppehälle. Om understöd
lämnas till inköp av arbetsmaskiner eller verktyg förbli dessa fondens egendom, men de få av understödstagaren
användas så länge han behöver dem.
Understöd skall i regel avse att avhjälpa tillfälligt behov och utgår endast
· till dövstumma från gamla första distriktet med företräde för dem som bor

i Dals härad och Östergötlands län.
Understöd utdelas först efter den 1
juli.
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Gudstjänster i mars.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
3. Katrineholm, Kyrkan kl. 3.
4. Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 279: 1, 4 (183); 94;
155 (636); 157: 3 (386).
10. Visby, Domkyrkan kl. 2.30. Thuresson.
11. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
Nattvard.
11. Mjölby, Kyrkan kl. 5. Nattvard.
11. Klinte, Kyrkan kl. 3. Thuresson.
13. Stockholm, Sofia förs.-sal kl.
7.30. Förs.-afton.
17. Strängnäs, Domkyrkan kl. 2.
Nattvard.
18. Södertälj e, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
25. Fagersta, Brukskyrkan kl. 1.
Nattvard. Därefter föreläsning.
30. Stockholm, Jakobs Kyrka kl. 1.
Nattvard. Psalmer: 86: l; 94;
187: 1-4 (150); 76:8.
Stockholm, Högalidskyrkan kl.
1/ 4
1. Psalmer : 102: 1-2· 106· 105 ·
112: 7-8.
,
,
,

L.
S.
L.

s.
s.
s.
T.
L.

s.
s.
F.

s.

S. G. S v en f o r s.
Vesslevägen 7, Alsten. T el. 25 43 31.
Syster Karin träffas på Diakonistyrelsen, Jakobsbergsg. 17 1 tr. torsdag kl.
6.30-7.30. Ändrad bostad: östgötag. 73
b 5 tr. (Sundelin). Tel. 42 96 67.

L.

3.

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

S.

4.

Växjö,

kl. 12.
S. 4.
L. 10.
L. 10.
s. 11.
T. 15.
L, 17.
s. 18.
L. 24.
L. 24.

S. 25.
T. 29.
F . 30.
S.

1/

M.

2; 4

4

Dövstumskolan kl. 10.
Skolgudstj.
·
Växjö, Domkyrkan kl. 13.15.
Karlskrona,
Förs.-h. kl. 18
(Bratt).
Eslöv, Kyrkan kl. 18. Nattvard.
Trelleborg, Kyrkan kl. 13.
Malmö, kl. 19.30. Föreläsning.
Hälsingborg, kl. 18. Föreläsning.
Hässleholm, Kyrkan kl. 13.
Nybro, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
Älmhult, Kyrkan kl. 12.30. Nattvard. (Bratt).
Jönköping, ö. Förs.-h. kl. 12.
Lund, Blindskolan kl. 19.
Landskrona, Kyrkan kl. 13.30.
Nattvard.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.
Lund, Klosterkyrkan kl. 11.
0. - A. A res ko g.

Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.

L.
S.
S.

Vänersborgs distrikt
Skövde, Kyrkan kl. 5.30.
4. Skara, Församlingsh. kl. 11.
4. Lidköping, Förs.-h. kl. 3
3.

L. 10.

s.
s.

11.
11.
T. 15.
L. 17.
L. 17.

s. 17.
L. 24.
L. 24.
s. 25.
s . .l /,1
M. 2;"

Vara, Kyrkan kl. 12.30.
Vänersborg, Förs.-h. kl. 11.
Uddevalla, Förs-salen kl. 3.
Göteborg, Domkyrkans förs.-h.

Kyrkog. 30 kl. 7.30. Förs.-afton.
Domprosten Malmeström.
Strömstad, Kyrkan kl. 12. Nattvard.
Grebbestad, Kyrkan kl. 3.45.
Nattvard.
Lysekil, Förs.-h. kl. 12.30.
Tidaholm, Förs.-h. kl. 11.30.
Falköping, Förs.-h. kl. 5.
Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Nattvard.
Kungälv, Kyrkan kl. 2.15. Nattvard.
H i l d in g B e r g f e l t.
Kungälv. Tel. 14.
ö r eb r o di s

t r i k t.

3.

Bollnäs, Kyrkan kl. 15. Natt-

4.
L. 10.

Ockelbo, Prästgården kl. 11.
Ludvika, Kyrkan kl. 16. Där -

L.

vard.

s.

efter föreläsning.
Kyrkan kl. 13.
Nattvard.
0. 14. Karlskoga, Pastorsexp. kl. 19.30.
Föreläsning.
s. 18. Arvika, Kyrkan kl. 13.
L. 24. Hofors, Kyrkan kl. 13.
s. 25. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13.
Nattvard.
F. 30. Örebro, Olaus Petri kyrka kl.
13.
s. 1/4 Hallsberg, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
Örebro, Al~by kyrka kl. 12.30.
Buss avgår fr. J;ärntorget kl.
12.10. Efter gudstjänsten samkväm med anförande av kyrkoherde Strömberg.
I v a r S v e n n a s.
Slussgatan 9, örebro. Tel. 226 05.

s. 11.

Kopparberg,

Svenska Dövstumförbundet
utger från och med detta år tidningen
Dövstummas tidskrift dövstumma

Tidning för

som är en samanslagning av dessa två
tidigare tidningar samt Sportbladet.
Den kostar 3 kronor för år. Prenumerera genom att insätta 3: - på tidningens
postgiro nummer 950024.
De Dövstummas kyrkoblad.
utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945

