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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Altartavla av Ernst Söderber g i Eringsboda Kyrka i Blekinge.

:Kristi Himmelsfärd.
Där uppe är det ingen natt
Och ingen gråt och smärta i
Där uppe är min högsta skatt,
. Där vare och mitt hjärta.
I himlen hos min Frälsare
Där vare min umgängelse .

(Sv. ps. 125 : 4)
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Vi väntar.
V i väntar på våren.

Vi längtar efter att få se växterna spira upp ur marken och se
blommorna öppna sig för solens
värme.
Men vi kan inte tvinga fram våren. Gud har bestämt sin egen tid
till naturens stora under. Men när
våren har kommit, då glädes våra
hjärtan och vi tackar Gud att den
långa, mörka vintern är förbi.

Det hjälper ju icke, att det blir
fred i världen, om vi alla vill behålla vårt eget lilla vardagskrig
och hoppas på att kunna besegra
vår ovän.
Därför: mottag Guds frid i ditt
eget hjärta och slut så fred åt alla
sidor. Så kan du förbereda och
bygga fred i världen.
V i väntar på döden.

Döden? - Nej, det passar inte!
Människor vänta på livets arbete
Vi längtar efter att de hemska och livets nöjen. De väntar på att
ödeläggelserna skall ta slut. Vi bygga och plantera, att kämpa och
längtar efter att människorna på segra, att vinna ära och makt - ,
nytt kan få. göra fredliga gär- och de vet inte, att döden sitter
ningar.
gömd i alltsammans, liksom maskMen om du väntar på freden, så en gömmer sig i äpplet.
måste du själv förbereda dig för
En dag är den sista: vem vet om
freden.
den kommer snart?
Hur? Vi är ju svaga; vi kan inte
Döden rider snabbt, det se vi i
befalla kriget att sluta. Nej, men
denna
tid. Gå därför inte tanklös
vi kan . bedja den gode Guden för-·
harma sig över oss stackars män- · ut i liyet och din gärning! Tag Jeniskor. Och vi kan öva ·oss i att sus Kristus med dig! Låt Frälsastifta fred, var i sin krets, var i ren följa med dig i all din glädje
och. alla dina sorger !
sitt hem.
När du så en dag ligger och vänMånga människor längtar efter
fred i världen, men de vill inte off- tar på döden,, då är det inte den
ra något för att få fred. De vill hemska benrangelsmannen med lien
behålla sin egen lilla privata. hämnd som kommer. Utan Kristus själv
och sätter för var dag taggtråd är hös· dig· och bär dig hem till sitt
kring sina hjärtan. De vill inte räc- eviga. :rike.
P. H.
ka ut sin hand till fred och väni Kirkeblad for de
Dövstummes Menig hed.
skap.
V i väntar på freden.

Vår kristendomskunskap.
Sakramenten.
Sakrament är en av Kristus instiftat helig handling.

I sakramentet gives oss genom synliga ting, då de förbindas med Guds
ord, osynliga och himmelska nådegåvor.
Luther kallar sakramenten synliga ord från Gud till mig personligen. De hjälpa mig att tro på Guds godhet just emot mig.

Sakramenten äro Jesu avskedsgåvor, hans testamente, till sina lärForts. på sid. 33 .
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NÖD OCH HJÄLP.
Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig)
och du skall prisa mig. Ps. 50: 15.

Det finns mycken nöd . på jorden. Men när
man är i nöd, så behöver man hjälp. Då är
det gott att ha· en god vän, som vill och kan
hjälpa. - En sådan vän är vår käre Fader i
himmelen.
Det finns många människor, som sällan eller
aldrig bedja till Gud, ja som inte ens tänka
på honom, därför att de ha det bra och icke
lida nöd. Men en dag kommer nöden. Kanske
är det sjukdom eller fattigdom eller något annat. Vad skola de nu göra? De ha ju levat
som om ingen Gud funnes. Men nu behöva
de hjälp. Är det då till någon nytta att bedja
till Gud, som de ha glömt? Ja, Gud är nådig
och vill hjälpa var och en som uppriktigt
beder.
Även orn du har glömt Gud, så har Gud icke
glömt dig. Såsom en fader älskar sitt barn och
gärna vill hjälpa det, även om det varit olydigt, så älskar Gud dig, när du beder honom.
Om du fortfar att bedja utan att förtröttas,
så skall du en dag prisa honom och av hjärtat
tacka honom för hans nåd och kärlek mot dig.
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Idar Björnar Skog.
Att döpa barn är det roligaste
jag gör. De är så vackra dessa
barnaögon, och det är som ett levande evangelium att se dem bäras fram till Gud. Skriker de, så
är det också bra, för det är icke
deras och min snällhet som ger oss
plats hos Jesus Kristus. Det är
ett evangelium i detta också.
Han skrek inte den här pojken.
Men han var ett halvt år, så att han
satt på armen på den som bar och
var ganska livlig. Jag såg att det
var ljuset i biskopskorset, som han
såg på, och så fick han det att leka
med. Då såg han stort på henne
som bar och liksom visade henne
korset. Hon åter såg på mig, och
då jag fick se hennes ögon, tänkte ·
jag: detta är mor. Det är alltid så
vackert, när det är mor som bär,
det är det enda naturliga. Varför
en främmande, en släkting eller sådant vid ett sådant tillfälle? Ingen
är närmare till detta än mor. Denna moder var uppfylld av stunden.
Då pojken böjdes över dopvattnet,
såg han upp med de stora blå ögonen omväxlande på modern och
mig, med korset i den lilla handen
- vi kunde inte tillbakahålla tårarna någon av oss. Och nu var jag
säker på att det var mor.
Idar Björnar Skog, jag döper dig
i Faderns, Sonens och den Helige
Andes namn. - - Sedan ·fick jag
reda på gården också. Den låg långt
från den bortre ändan av Rösvatnet, en halv mil från svenska gränsen, längst bort av alla. På hem. vägen sa jag till prästen: »Ta de
här kronorna och sätt in dem i
Vefsn sparbank. Skriv i boken: Till
Idar Björnar Skog. »
Detta var den första delen. Resten handlar om något helt annat.
Några dagar efteråt skulle jag ha

biskopsvisitation i en liten kyrka
långt ute vid havet. Prästen mötte
mig och sade: Här är stor uppståndelse i bygden. Diskussionen om
dopet går som en storm över hela
området. Vad skall vi göra?
Efter gudstjänsten började samtalet med barnen i den överfyllda
kyrkan, där många sågo kritiskt på
barndopet. Jag var alldeles uttröttad efter de sista dagarnas myckna
arbete och visste inte, hur jag skulle börja. Men gammal erfarenhet
hade lärt mig att i svåra situationer är det lika bra att gå rakt på
det värsta. Så sa jag: »Kan nu dessa små barn som bäres till dopet
ha tro?» Jag var så säker på att de
hade det rätta svaret färdigt från
skolan · och från böckerna. N ej,
rungade det genom kyrkan, en enstämmigt nej. Jag kunde ha fallit
baklänges.
Men då skedde det något underbart. Mitt i min knock-out såg jag
två blå barnaögon över en dopfunt
och två små händer som lekte med
ett kors. På 1/10 sekund var jag en
annan människa. Hur tankarna .
löpte, vet jag inte. Men jag svarade ganska lugnt:
»Jaså», ni säger att ett litet barn
inte kan ha tro. Låt mig då fråga
er om en annan sak: Kan ett sådant litet dopbarn ha en bankbok?»
Nu var barnen helt på den säkra
sidan och ropade: Nej!
Då gick det ett leende genom
mig. »Nu har jag er», sa jag. »Jaså, en sådan liten kropp kan inte
äga en bankbok. Nu skall ni få
höra vad jag gjorde i onsdags. Jag
döpte en liten pojk, som heter Idar
Björnar Skog. Han har en bankbok ! Ni kan gå in i Vefsn sparbank
och höra efter. Men varför svarade
ni, att han och andra dopbarn inte
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kan ha någon bankbok? Jo, därför att de är för små för det, menar
ni. En bankbok skaffar man sig
genom att spara, och det kan ju inte
ett spädbarn. Men ni glömmer, att
vi kan få en bankbok. Idar Björnar
hade fått sin. - Och nu ni vuxna
som är här: Har icke både ni och
jag frågat oss själva många gånger: Kan Gud verkligen ta emot ett
spädbarn, som ju icke kan ha tro?
Vad är felet hos oss? Jo, vi anser
tro för att vara något som vi själva
presterar. Vi känner oss så småningom sådana, att vi tycker vi
kan säga, att nu tror vi. Vi menar,
att tro är något som vi själva
åstadkommer. En prestation, som
Gud erkänner och godtar som
grundlag för att ta emot oss som
sina barn. När vi alltså blir vuxna
nog till att tro så, då kan det vara
någon mening i att ta emot dopet.
Men, kära ni, när blir det så med
oss, att vi tror nog? Om jag själv
hade måst vänta på att bli döpt,
tills jag kunde stå fram inför Gud
och säga: 'Ja, nu har jag verkligen
tro nog, nu har jag kunnat samla
så mycket tro, att nu kan du tryggt
döpa mig', då är jag rädd, att jag
inte var döpt ännu. Ty nog tror
jag. Men kan jag gå till Gud och
säga: denna min tro kan du lita på?
Det är en säker grund. Den är stark
och fast. Nej, jag måste säga: icke
ännu. Så är jag rädd för att jag
måste vänta till min dödsdag. Ty
om en människa skall mottas av
Gud på grund av sin egen tro eller.
sina gärningar, hur skulle vi då

kunna bestå? Men nu kommer Jesus och säger: Låten barnen komma till mig, ty himmelriket hör sådana till. Det vill säga, jag ger dem
himmelens rike, jag ger dem tron,
jag lämnar dem i Guds hand. · Ett
barn kan ta emot, öppet, utan baktankar och tvivel. Ett barn äger
mer än det vet om. En vuxen kan
förskingra det han äger. Jag förstår icke hur det skulle bli, om Gud
skulle fordra, att jag genom tro eller gärningar skulle kunna göra
mig förtjänt av att komma i hans
rike. Men Han är sådan, att Han
ger. Han ger tro också. Den vuxne kan mycket sämre ta emot Guds
gåva än det lilla dop barnet, som vi
bär fram till Gud. Ty den vuxnes
sinne är fullt av motstånd och
fientlighet mot Gud. Men Han förkastar oss inte ändå. Skulle det
vara lättare för Gud att få ge sin
gåva till en vuxen än till ·ett litet
barn? Nej, vi måste 'lära oss om
igen vad tro är för något. Tro är
icke mitt verk, något som jag kan
göra, utan tro är en Guds gåva till
mig genom Jesus Kristus. Och nu,
barn, säg mig, tycker ni, att vi kan
gå till Gud med spädbarn och döpa
dem till Guds rike?»
Ja) svarade de varmt.. Det var
så stilla i kyrkan, att jag bara viskade Amen. Det var högt nog
ändå.
Så länge jag lever kommer jag
att minnas det jag lärde av Idar
Björnar Skog.
Efter Biskop Eivind Berggrav i boken :
»Spenningens land».

Forts. från sid. 30.

jungar. Därför ha de av Kristi församling alltid hållits
vördnad.
Sakramenten äro Dopet och Nattva.r den.

högsta

Dopet.
Jesus instiftade det heliga dopet strax före sin himmelsfärd.
Dopets instiftelseord.

Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull
ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens
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och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder~ Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände. (Matt.
28: 18-20.)
Dopet är det sakrament som inviger oss till Guds rike. Genom dopet
bli vi kristna och medlemmar i den kristna kyrkan.
Dopet är ett förbund, som Gud ingår med människan, döpelse/ örbundet. Gud lovar att han vill vara vår Fader och vi få vara hans barn.
Detta förbund sviker Gud aldrig.
Sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra. Rom.
11: 29.
1

Dopet sker så, att prästen begjuter barnets huvud med vatten
tre gånger och säger: Jag döper dig - - - - i Guds Faderns
och Sonens och den helige Andes namn.
I dopet fä vi våra förnamn, dopnamn.
För att vi skola få välsignelse av vårt dop måste vi sedan leva
såsom Guds barn.

Om vi icke tro på Gud och låter honom leda vårt liv, förlora vi
dopets välsignelse.
Men Guds löfte i dopet står alltid fast. Och han söker de förlorade,
för att de må omvända sig och återfå dopets nåd.
Barndopet.

Vi behöva dopets nåd hela livet. Innan vi kunna tänka på Gud, tänker han på oss. Genom barndopet upptagas vi redan som små barn i

Guds förb~nd.
Jesus sade: Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke1
ty Guds rike hör sådana till. Mark. 10 : 14.
Undervisning och konfirmation.

Jesus sade, att de döpta barnen skola läras att hålla allt vad han
har befallt. Därför skola de undervisas om dopets nåd.
Denna undervisning ges först i hemmet av föräldrarna, som skola ge
barnen en kristlig uppfostran och genom sitt exempel lära dem att
lyda Gud. 1 skolan undervisas barnen i kristendom.
Genom konfirmationsundervisnin.gen1 som ibland kallas nattvards. skola eller skriftskola, ger Kyrkan genom prästen undervisning i vår
kristna tro.
Konfirmationsundervisningen avslutas genom konfirmationen.
Konfirmation betyder bekräftelse. Gud bekräftar, att hans löften i
dopet stå fasta. De unga själva bekräfta, att de vilja hålla sig till Gud
och leva såsom hans barn.

Vid konfirmationen
förhöras de unga i sin kristna kunskap,
bekänna sin tro på Gud och att de vilja leva såsom hans barn,
välsignas av Kyrkan och få tillträde till den heliga Nattvarden.
Vad är sakrament? Vad gives oss i sakramenten? Vilka
äro sakramenten?
·
När instiftade Jesus dopet? Hur lyder dopets instiftelseord? Vad är dopet? Vad lovar Gud i dopet? Hur sker
dopet? Hur skola vi bevara dopets nåd?
Varför döpas barnen? Vad säger Jesus om barnen ? Vad
måste enligt Jesu ord följa på dopet? När undervisas barnen? Vad kallas kyrkans undervisning? Vad betyder konfirmation? Vad bekräftar Gud? Vad skola de unga bekräfta? Vad sker vid. konfirmationen?
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Plan för daglig bibelläsning.
6 maj-9 juni.

6. Bönsöndagen. Jesus lär oss att bedja. Luk. 11: 1-13.
7. 1 Kor. 1: 9-11. Kristen endräkt.
8. 1 Kor. 1: 18-19. Korset är en Guds
kraft.
9. 1 Kor. 1: 22-25. Korset är Guds visdom.
10. Kr. Himmelsfärdsdag. D en hinilafa,rn es välsignelse. Luk. 24: 49-53.
11. ·1 Kor. 3: 16-17. Vi äro Guds tempel.
12. 1 Kor. 4: 1-2. Vi äro Guds förvaltare.
13. R eformationsdagen. Evang elium är
en Guds kraft till frälsning. Rom.
1:16-17.
14. 1 Kor. 6: 9-10. De orättfärdiga få
icke Guds rike till arvedel.
15. 1 Kor. 6: 15-20. Kroppen är den Helige Andes tempel.
16. 1 Kor. 7: 29-31. Tiden är kort.
17. 1 Kor. 9: 24-27. Sök att vinna den
oförgängliga segerkransen.
18. 1 Kor. 10: 12-13. Seger över frestelserna.
19. 1 Kor. 10: 16-17. Nattvarden förenar
oss med Kristus och med varandra.
20. Pingstdagen.

Kyrkans g em enskap
m ed Kristus. Joh. 14: 15-21.
21. Annandag Pingst. Ansvar inför Ord et. Joh. 12: 44-50.

22. 1 Kor. 11: 23-29. Nattvardens värdig a firande.
23. 1 Kor. 12: 12-l.3. Genom Dopet äro
vi lemmar i Kristi kropp (Kristi
kyrka).
Vid
T Y S TA S K 0 LA N, L ID IN G ö
börja nya kurser den 20 augusti.
Ett- och t v ååriga kurser i sömnad.
Valfri

kurs i

hi"shållsgöromål

en eftermiddag i veckan.
Fri undervisning, kost och logi. Obemedlade och mindre bemedlade kunna dessutom erhålla statsstipendier.
Ansökningar insändas före den 15 juni.
Prospekt och vidare upplysningar genom
föreståndarinnan, fröken Svea Schyberg,
Tysta Skolan, Lidingö I.
Tel. Sthlm 65 04 57.

Ri is.
för kvinnor å
Herrgård hålles öppet 6 juli- 6
eller något längre. Pris 3.50 per
Husmödrar med många barn eller
Sommarhemmet

Riis
aug.
dag.
med

24. 1 Kor. 13: 1-3. Störst är kärleken.
25. 1 Kor. 13: 4-7. Kärleken är tålig och
mild.
26. 1 Kor. 13 : 8-13. Kärleken förgås
aldrig.
27. Hel. Tref.-dag.

Kyrkan grundas i
Faderns och Sonens och d en Helig e
Andes namn. Matt. 28: 18-20.

28. 1 Kor. 15: 3-10. Kristus är uppstånden.
29. 1 Kor. 15: 20-24. Vi skola uppstå
med Kristus.
30. 1 Kor. 15: 53-58. Kristi seger över
döden.
31. 2 Kor. 4: 16-18. Frimodighet i bedrövelsen.
1. 2 Kor. 5: 1-2. Vår jordisk~ kropp
skall utbytas mot en himmelsk.
2. 2 Kor. 5: 6-10. En kristen är alltid
vid gott mod.
3. 1 sönd. e. Tref. Att mista livet och
att finna det. Matt. 16: 24-27.
4. 2 Kor. 5: 14-15. Kristus har dött för
oss alla.
5. 2 Kor. 5: 19-21. Kristus har försonat
oss med Gud.
6. 2 Kor. 6: 1-2. Gud giver oss sin nåd
och bönhör oss.
7. 2 Kor. 7: 10. En rätt bedrövelse.
8. 2 Kor. 12: 9-10. Guds kraft fullkomnas i vår svaghet.
9. 2 Kor. 13: 11. Lev kristligt.
särskilda förhållanden i hemmet kan fä
understöd och hjälp till resan. De som
vill delta i husmoderskursen (program
se föreg. nummer) ha företräde till
första veckan.
Kursverksamheten se föregående nummer. Kursen för ungdom den 2- 5 juli
får ungefär följande program: Varje
dag ett föredrag över följande ämnen:
Min vardagsgärning, Mitt hemliv och
min fritid, Mitt kamratliv, Kyrkan och
samhället. Varje dag bibelstudium samt
morgon- och kvällsandakt. Riklig tid till
personlig samvaro, utfärder, bad och
lekar samt samtal över frågor som deltagarna själva önska få besvarade. Kursen är avgiftsfri.
Anmälningar till sommarhemmet och
ungdomskursen, där deltagarna ej böra
vara över 30 år, kan göras till prästerna
eller till Dövstumvårdsrådets sekreterare, Pastor Svenfors, Vessleväg. 7, Alsten.
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S.

T.
T.
L.
S.
S.
L.
S.

Gudstjänster i maj.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
6. Stockholm) M a nilla kl. l. Pastor
Bonnevie-Svendsen frå n Oslo.
Psalmer : 600: 5- 6, 306: 1, 336,
337: 4. - Därefter anordna r D e
dövstummas kvinnoförening allmänt kyrkkaffe.
10. B r oby) Funbo kyrka kl. 10.
10. Uppsala) Samar iter h emmets k a pell kl. 3.
12. Visby) Förs.-huset kl. 7.
13. Visby) Domkyrkan kl. l. N att v .
20. Stockholm) Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 138: 1-2, 214 : 1-2, 131,
24: 5.
26. Valdemar svi k ) Kyrkan kl. 10.30.
Nattvard.
27. Linköping) Domkyr kan kl. l.
S. G . S v e n

f o r s.

Vesslevägen 7, Alsten. T el. 25 43 31.
Syster Karin) östgötag. 73 b 5 tr. ( Sundelin), tel. 42 96 67, träffas även på Diakonistyrelsen, Jakobsber gsg. 17 1 t r .
torsd. kl. 6.30- 7.30.
L.

s.

5.
6.

L u n d s d i s t r i k t.
Tran ås) Kyr kan kl. 18.
Väx jö ) Domkyr kan kl.

13.15.
Därefter scoutupptagning.
s. 6. Emmaboda) Kyrka n kl. 13.30
(Bratt ) .
T . 10. Hässl eholm) K yrk a n kl. 13.
L . 12. Hovmantorp)
Dövstumhem met
kl. 12.
s. 13. Karlskrona) F redr ikskyr k an kl.
13.30. Nattvard.
S. 13. V etlanda) Kyr kan kl. 13.30
(Bratt) .
S. 20. Ystad) Kyrkan kl. 13. N a ttvard.
M. 21. Lund) Dövstumskolan kl. 9. 30.
Barngudstj.
M. 21. Malmö ) S:t P a uli kyr k a kl. 16.
Nattvard.
S . 27. Eksjö) Ky rk an kl. 13.15.
S. 27. Hälsingborg) Mar ia kyr ka kl.
15.30. Därefter föreläsning å
Dövstumföreningen (Bratt).
T. 31. Lund) Blindskolan kl. 19.
L. 2/ 6. Lund) Domkyrkan kl. 13.30. Kon firmation.
·
S . 3/ 6. Lund) Domkyr kan kl. 13.30. N a ttvard.
C. - A. A r e s ko g .
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.
6. M ellerud) Förs.-hemmet kl. 10.
6. Bäckefors) Kyrkan kl. 12.45.
Nattvard.
T. 10. Vänersborg ) Förs.-h. kl. 11.
T. 10. Alingsås) Stadskyrkan kl. 6.
Nattvard.
S.
S.

S. 13.
S. 13.

Halmstad) Kyrkan kl. 1. Nattv.
Falkenberg) Kyrkan kl. . 5.30

Nattvard.
S. 20. Göteborg) Domkyrkan kl. 3.
M. 21. Kungälv) Kyrkan kl. 2.15.
L. 26. Falköping) Förs.-hemmet kl. 6.
S. 27. Skara) Domkyrkan kl. 9.30 Nattv.
S. 27. Lidköping) Kyrkan kl. 3. Nattv.
L. 2/ 6. Amål) Kyrkan kl. 4. Nattvard.
S. 3/ 6. Vänersborg) Förs.-hemmet kl. 11.
H . B e r g f e 1 t, Kungälv. · Tel. 14.
L.

s.

5.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Kristinehamn 1 Kyrkan

kl.

16.

Nattvard.
6.

Filipstad) Kyrkan kl. 13. Natt-

vard.
T. 10.
L. 12.
s. 13.
s. 20.

Söderhamn) Kyrkan kl. 13.
Färila) Kyrkan kl. 16. Nattvard.
Hudiksv all) Kyrkan kl. 12.30.
örebro) N. Förs.-hemmet kl. 9.30.

s. 20.

Örebro) N . För s. -hemm et kl. 13.
Kopparb erg) K yrkan kl. 13.

Barngudstjänst.

M. 21.

Nattvard.
Nora) Kyr kan kl. 16.
Borlänge) Förs. -h emmet kl. 13.
Hedemora) Kyrkan kl. 15.30.
Gävle) S:t Ansgars hus kl. 11.
Gävle) Hel. Tref.-kyrka kl. 14.
.Konfirmation och Nattvard.
I v a r S v e n n a s.
Slussgatan 9, örebro. Tel. 226 05.

L . 26.
s. 27.
L. 2/ 6.
s. 3/ 6.
s. 3/ 6.

VIGDA.
Ben g t Gustaf Ryden, Arvika, och Mar ia
Kajsa Augustsson, Högboda, den 29
1nars.
Karl Axel Vilhelm Wedin och Irma Mar ia Johansson, Uddevalla, den 31 mars.
Fnlke Nordberg, Kinna, och Anna Gustafsson, Borås, d en 31 mars.
E r nst Uno Teodor Andersson och Signe
Linnea Johansson, Lamhult, den 31
mars i Hjälmseryd.
H erren Gud) som ha r stiftat äktenskapet )· g i v e d em nåd att besinna dess
heliga förpl i kt elser ) och låte sin välsign els e v ila över v arje r edligt äkta förbund.

AVLIDNA.
Axel Filip Andersson, Dagsberg, östergötl., den 2 april, 90 år.
Anna Lydia Cederroth, Karlstad, den 17
april, 83 år.
Hilda Maria Johansson, Trandared, Borås, den 10 april, 84 år.
Giv oss frid) när livets afton
skymmer.

De Dövstummas kyrkoblad.
·Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945

