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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

0 11 11 ll lol'l zbcrg.

Altartav la i 0 . pannäs kyrka i Små land.

Blygs ej vid Bristi ord, ty vet
Att i det ordet bor
Guds kraft till frid och salighet
För var och en som tror.
Ps . 228: 2.
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t+Aed handen på . pennan.
En gammal människa skulle skriva sitt namn på ett papper och
därmed bestyrka, att uppgifterna
på detsamma var sanna, men synen var dålig och handen darrade,
så att det var omöjligt att forma
bokstäverna. Någon måste hjälpa
henne. Och med en fast hand på
pennan gick det att skriva läsligt.
Det var gott för den gamla, att
det fanns någon som kunde hjälpa
henne att skriva. Det var kanske
inte så roligt att erkänna sin hjälplöshet, men nu måste namnet dit,
·
och det måste vara läsligt.
»Med handen på pennan» hette
det. Det är nog gott för oss alla
att tänka på vad det betyder. Bibeln liknar en mänmiiskas liv vid
en bok, där det antecknas alla våra tankar, ord och gärningar. För
vi själva pennan? Eller låta vi
Gud göra det? Han som allena kan
hjälpa! Det är frågan. Det finns
många som tror, att de själva förstår allting och kan allting och
inte alls behöver någon hjälp. Är
det riktigt? Jag undrar om inte
all nöd och allt elände ·i världen i

grund och botten beror därpå, att
människor tagit fel. Vi är inte så
märkvärdiga som vi själva tro.
Det blev ingen vidare ordning vare
sig i världen eller i ens eget liv,
då man trodde sig kunna klara allt
själv. Vi behövde nog en »hand på
pennan» - vi behövde e;n starkare
hand än vår egen, som hjälpte oss
med livet.
Men det är nog inte bara vid de
stora ögonblicken i livet, som vi
behöva Guds hand på pennan. Då
kanske han får vara med. Men vi
behöver honom lika bra i småsakerna, detaljerna. Han bör vara
med i allt. Hela livet bör han få
leda. Vi själva bör ödmjukt gå åt
sidan och låta honom ta ledningen.
Om jag riktigt lärt känna mig
själv, då förstår jag, att Guds
hand ·måste vara med mig. Jag
kan inte leva utan honom, och jag
kan ännu mindre dö utan honom.
Så blir han den som råder i både
liv och död. Och han ger mig
trygghet också i evigheten.
Får Gud vara med, när du skriver ditt livs bok?

Var rädd om _.din konfirmationsklänning.
Det varitkonfirm,ation. I en lång
rad gingo flickor:iia upp till altaret. Och när den unga skaran böjde
knä var det så vackert, att många
ögon tårades, och mången far och
mor bad en tyst bön för sitt barn
där framme i skaran.
När prästen sedan tog sina läsflickor i hand till farväl, hade han
ett särskilt ord för var och en.
'" Tack för i dag, sade han till Svea,
. ty hon hade svarat bra under förhöret. Lev väl, sade han till Vega,
för han var litet orolig för henne.
Men när han tog Tyra i hand, sa-

de han: Var rädd om din konfirmationsklänning. Han visste rakt
inte, varför han sade det, och hade
inte tänkt på det förut. Det kom
bara för honom att han skulle säga de orden till henne.
Men Tyra tänkte hela hemvägen
på prästens ord. De hade bränt sig
in i hennes själ, så att det nästan
gjorde ont. De hade träffat Tyras egna tankar. Ty Tyra hade
tänkt mer på sin konfirmationsklänning än på hela konfirmationen. Hon hade med flit skaffat sig
en klänning, som hon sedan skulle
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kunna göra om till dansklänning.
Hon skulle bara klippa av och ändra litet på den. .
En präst vet så litet om sina
konfirmander, tyvärr. Och om Tyra visste prästen inte mer, än att
det såg ut som om allt intresserade
henne mycket litet. Hon var äldst
av alla kamraterna och borde väl
ha varit förståndigast, men ålder
och visdom följas inte alltid åt.
Tyra såg rätt bra ut och tycktes
veta det också.
Men om prästen inte visste så
mycket om Tyra, så visste Tyra
desto mer om sig själv. Och det
som hon visste om sig själv kom
henne att rodna, när prästen sade
de där orden: Var rädd om din
konfirmationsklänning. Tyra hade
ingen far. Hennes mor var oftast
borta på arbete. Hon hade blivit
van att sköta sig på egen hand,
och det blev också därefter.
Det hade hänt en gång, att någon från barnavårdsnämnden hade
hittat Tyra på en danstillställning
och frågat henne, hur gammal hon
var. Och fastän Tyra narrats och
lagt till ett par år, hade »tanten»
fört henne därifrån. Men · Tyra·
brydde sig inte vad hon sagt. Det
var roligare att dansa än att gå
hem och lägga sig på lördagskvällarna? Alltså fortsatte hon att
vara ute.
Men den .kvällen, när man blivit
konfirmerad,- går man inte på
dans. Tyra satt i kammaren innanför köket, där mor höll på att
diska efter den lilla festmåltid hon
haft i ordning, när Tyra kom hem.
Det stod ett par vita narcisser i en
vas på bordet. Hon viskade
skyggt: Gud välsigne dig, när Tyra kom hem, och hon måste sträcka sig upp för att med sina grova
arbetshänder klappa Tyras lockiga
huvud.
Det var så märkvärdigt att gå
och lägga sig tidigt en lördags-

kväll. Mor somnade genast i sin
soffa i köket, men Tyra låg med
ljuset tänt och läste. Hon hade fått ·
ett Nya Testamente, och i det hade
prästen skrivit hennes namn och
ett bibelspråk. »Följ mig!» Matteus 9 : 9 stod det. Tyra slog en
smula nyfiket upp stället i sitt
testamente. Tyra läste historien
om Matteus vid tullhuset. Han som
gjorde ett gästabud för Jesus. Dit
kom många publikaner och syndare. Plötsligt tänkte hon:· Är jag
en syndare?
Då kom hon att se på sin konfirmationsklänning, som hängde
fin och vit över en stol. Och så
hörde hon prästens ord: Var rädd
om din konfirmationsklänning,
Tyra. Hon tyckte hon hörde orden igen. Men det var inte prästens röst utan en annans. Var det
kanske Hans röst, som sade de där
orden till Matteus: Följ mig.
Tyra kände det med ens, som
om hon inte vore ensam i rummet.
Det var, som om någon varit därinne och sett på henne allvarligt.
- Tyra läste åter i sitt testamente : Det är icke de friska som behöva läkare utan de sjuka . . . Ty
jag har inte .kommit för att kalla
rättfärdiga utan för att kalla syndare.

40
Och åter kom frågan fram: Är
jag en syndare? Nu fanns det inga
kamrater som kunde skratta bort
den frågan, nu var Tyra ensam inför honom, som s-åg på henne från
bibelns blad. Ett ögonblick kändes
det, som om hon velat kasta sig
ned på knä med knäppta händer
och säga till Jesus: Jag är en syndare. Fräls mig! Förlåt mig!
Hjälp mig att börja ett nytt liv!
Men då hörde Tyra en skara
unga människor gå förbi på gatan.
Hon hörde prat och skratt, tyckte
sig känna igen rösterna. Så drog
det förbi och var borta. Men borta var också den högtidliga rösten,
borta var hennes oroliga fråga,
om hon var en syndare. Nej, nej,
.jag vill inte, sade hon. Jag vill
inte något annat liv. Och hon slog
·igen sitt testamente och släckte
ljuset och somnade.
Men på natten drömde hon. Hon
drömde att hon. ändrat sin konfirmationsklänning och gått på dans
med den. Och ingen av flickorna
var så fin som hon. Ingen var så
vacker. Händer sletos om henne,
togo hårt i henne, slogos om henne. Men hennes klänning blev förstörd, smutsig, sönderriven, nedsölad, och när hon sent om natten
kom hem och hängde den över stolen, såg hon märken efter en svart
hand med fingrar lika hemska
klor. Hon ställde sig för att tvätta ren klänningen, men den fula
handen fick hon inte bort. Hon
hängde den att torka i taket, -men
den fula handen lyste -hemskt mot
de vita trasorna. Då föll hon på
knä på köksgolvet, -k näppte sina
händer och ropade: Herre Jesus,
jag är en syndare? Fräls mig, förlåt mig! · Hjälp mig att börja ett
nytt liv. - Då såg Tyra en vit
hand sträckas ned från himmelen,
en vit hand med ett rött sår. Och
den vita handen lade sig över den
fula svarta handen på hennes

klänning, och när den drogs bort,
var den svarta handen borta, och
klänningen hängde hel och ren på
stolen.
Tyra vaknade och satte sig upp i
sängen. Hennes panna var våt av
ångestsvett. Det var morgon, solen lyste in genom gardinen, lyste
på den vita klänningen. Hon hörde mor ute i köket tända i spisen
och sätta på kaffepannan.
Tyra tog sitt testamente. Läste
än en gång de märkvärdiga orden
i Matteus 9 kapitel, om hur Jesus
kallar syndare. Så knäppte hon
sina händer och bad den bönen hon
bett i drömmen: Herre Jesus, jag
är en syndare. Fräls mig! Förlåt
mig! Hjälp mig att börja ett nytt
liv!
Tyra hade haft svårt att förstå
nattvarden. Hon hade tänkt att
gå· dit, därför att andra gingo dit.
Lika tanklöst som hon brukade gå
på dans, därför att andra gingo
dit.
Men nu förstod hon, att nattvarden, det betydde hjälp att börja
ett nytt liv. Alldeles som Matteus,
när han gjorde ett gästabud för
Jesus, började ett nytt liv, så fick
Tyra, när hon böjde knä vid nattvardsbordet, börja ett nytt liv. Ty
där var j esus med. Och nu visste
Tyra, att om människor ropade:
Följ mig! så ville hon i stället gå
dit Jesus ville föra henne.
Axel Hambraeus.
Jag kommer, Jesu, på ditt bud,
Men kläd mig själv i helig skrud,
Min Herre och min Gud.
Ikläd mig din rättfärdighet,
Att jag må se din salighet.

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare av utgivnings bevis:
Dövstumpastor 8. G. Svenfors.
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Vår kristendomskunskap.
Altarets sakrament eller Herrens Nattvard.
Jesus instiftade den .h eliga Nattvarden sista aftonen han var tillsammans med sina lärjungar före sin död på korset.
Nattvardens instiftelseorrd.

I den natt, då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade
Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tagen och äten! Detta
är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min
åminnelse.
Sammalunda tog han ock kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna
och sade: Dricken härav alla. Denna kalk är det nya förbundet i mitt
blod, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta
I dricken den, så gören detta till min åminnelse.
Aftonen före långfredagen, skärtorsdagen (»i den natt då
Herren Jesus blev förrådd »), firade Jesus med sina lärjungar
judarnas påskhögtid till minne av befrielsen från träldomen i
Egypten. Man åt »påskalammet» och osyrat bröd och drack
därtill vtn, såsom judarna alltid gjorde.
Då instiftade Jesus det nya testamentets högtidsmåltid (»denna
kalk är det nya förbundet» ), som skulle firas till minne av hur
Jesus genom sin död befriade människorna från syndens slaveri
( »till syndernas förlåtelse »).
I Nattvarden mottaga vi bröd (oblat) och vin (kalk). Den
firas vid kyrkans altare, »nattvardsbordet» . - Den kan också
firas hos sjuka och gamla i hemmet.

Nattvar den är det sakrament som befäster oss i Guds r ike.

Vi fira Nattvarden till minne av Jesu död. »Gören detta till min
åminnelse. » På korset se vi tydligast Jesu stora kärlek. Där utgavs
hans lekamen (kropp) i döden och hans blod utgjöts »för eder och
för många till syndernas förlåtelse».
Genom att minnas Jesu kärlek få vi kraft att själva kämpa mot
synden. Den som står emot det onda och tror på Guds nåd, han får
förlåtelse för sina synder. Genom Nattv ar den blir synden b0r ttagen och
vi bli befästade i Gitds gemenskap.

»Syndernas förlåtelse , liv och salighet givas oss i detta sakrament. » (Luther.)
Nattvarden vill vara .en glädjens och ta.c ksägelsens högtid, då vi
fröjdas över Guds gåvor och tacka för allt vad Jesus har gjort. Den
!'iktar också våra tankar på det eviga iivet, då vi f å fira den stora
Nattvarden i himmelen.
Vi behöva åter och åter på nytt bli befästade i Guds gemenskap.
Därför böra vi så ofta vi kunna begå den heliga Nattvarden.
Nattvarden är den bästa hjälpen att stå emot synden och lev a i
gemenskap m ed Gud.
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Vi få begå Nattvarden alltid när vi känna oss behö~a Guds kraft
och längta efter förlåtelse.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet) ty
de skola bliva mättade. Matt. 5: 16.
Den som kommer till mig) honom skall jag sannerligen icke
kasta ut. Joh. 6: 37.
Kommen till mig) I alla som arbeten och ären betungade) så
skall jaig giva eder ro. Matt. 11: 28.
·
S k r i f t e r m å 1 e t.
Skriftermålet är en kort gudstjänst före Nattvardens firande. Den
vill bereda oss att rätt mottaga Guds nåd i den heliga Nattvarden.
Skriftermålet består av
syndabekännelse) då vi ödmjukt och ångerfullt erkänna våra synder
och bedja om förlåtelse, och
avlösning) då prästen på Kristi vägnar tillsäger syndernas förlåtelse.
Pröve människan. sig själv och äte så av brödet och dricke
av kalken. I Kor. 11: 28.
Om vi bekänna våra synder) så är Gud trofast och rättfärdig) så att han förlåter oss våra synder och renar oss från
all orättfärdighet. 1 Joh. 1: 9.
Bikt.

Den som känner sig orolig i sitt samvete kan få tröst och
hjälp genom att inför en annan människa, präst eller annan
kristen, bekänna sina särskilda synder. Detta kallas bikt.
Vi få då påminna varandra om Guds löfte orri förlåtelse.
»Om I förlåten någon hans synder, så äro de honom förlåtna. » Joh. 20: 23.
Det som omtalats för prästen får han enligt Kyrkans lag
aldrig säga för någon annan människa. Därför kan man med
förtroende vända sig till prästen med all sin oro och sina bekymmer.

RIIS HERRGÅRD.
K urserna.
Kurs för föreningsledare den 25-28
juni, till vilken dövstumförenin garna utsett
ombud.

Kurs för ungdom den 2-5 jul i. Föredrag: Min vardagsgärning, Mitt hemliv
och min fritid, Mitt kamratliv, Kyrkan och
samhället. Varje dag bibelstudium och andakt. Riklig tid reserveras för samtal,
bad och friluftsliv. Kursen är avgiftsfr i.
Kitrs för husmödrar den 9-12 ju li i
samband med husmoderssemester. Program : Vad äter vi? Var ska' vi ta't?
Packa matsäck. Hur förenkla hemisysslorna? Tvättfrågor, Vården av kläder, säng-

kläder och garderob, Personlig hygien och
hemsjukvård, Första hjälpen vid olycksfall, Föräldraansvar och föräldrafostran,
Våra barn - glädje och bekymmer. Demonstration och film. Samkväm, ev.
utfärd. - Kursen är avgiftsfri. Företräd e
för husmödrar.

S ommarhemmet.
Sommarhemmet
är
öppet 6 j uli-6 augusti eller något längre.
Pris 3: 50 om dagen. Hu smödrar kunna
erhålla Statsstipendium.
Anmälan till kurserna och Sommarh em met göres till prästerna eller till Dövstumvårdsrådets sekr. Pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Ålsten. Närmaste järnväg: Karl stad eller Vålberg på Bergslagsbanan.
R esestipendium kan erhållas till både
kurserna och Sommarhemmet.
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Plan för daglig bibelläsning .
.10 .funi- J,. augusti.

JUNI:
10. 2 sönd. e. Tre.f. Hel a,vg<!.-.relse . Luk.
9: 51-62.
11. Gal. 1: 3-5. Fridshälsning.
12. Gal. 1: 8-9. Varning för falsk lära.
13. Gal. 1: 11-12. Aposteln har mottagit sin lära från Kristus.
14. Gal. 1: 13-24. Apostelns kallelse.
15. Gal. 2: 15-16. Ingen blir rättfärdig
av laggärningar.
16. Gal. 2: 19-21. Kristus är vår rättfärdighet. ·
17. 3 sönd. e. Tref. Bordsgäst rned
publikaner och syndare. Matt. 9:
9-13.
18. Gal. 3: 10-11. Den rättfärdige skall
leva av tro.
19. Gal. 3: 13-14. Friköpta från lagen.
20. Gal. 3: 24-29. Guds fria barn.
21. Gal. 5: 13-15. Kallade till frihet .
22. Gal. 5: 16-21. Köttets gärningar.
23. Gal. 5: 22-26. Andens frukter.
24. Midsommardagen . . Gud är alltings
skapare ooh Herre. Apr. 17: 22-31.
25. Gal. 6: 1-5. Bären varandras bördor.
26. Gal. 6: 7-10. Sådd och skörd.
27. Ef. 1: 1-5. Utvalda till Guds barn.
28. Ef. 1: 7-10.
Förlossade
genom
Kristi blod.
29. Ef. 1: 22-23. Kristus är Kyrkans
huvud.
30. Ef. 2: 1-5. Frälsta av nåd.
JULI:
1. 5 sönd. e. Tref. Petri bekännelse.
Matt. 16: 13-20.
2. Ef. 2: 6-10. Allt är Guds gåva.
3. Ef. 2: 19-22. Guds husfolk.
4. Ef. 3: 14-21. Andlig tillväxt.
5. Ef. 4: 1-6. Församlingens endräkt.
6. Ef. 4: 25-27. Synda icke.
7. Ef. 4: 28-30. Gör vad gott är.
8. Missionsdagen. Livets bröd. Joh.
6:51.
9. Ef. 4: 31-32. Förlåten varandra.
10. Ef. 5: 1-5. Vandra i kärlek och renhet.

VIGDA.
Karl Erik Lennart Karlsson, och Ruth
Maro-it Viola Nisslinger, f. Näslund,
Stockholm, den 19 maj.
Gustav A lbert Nilsson, Burseryd, och
Lilly A lfricla Stenlund, ]örn, Pingstaflou.
Kurt Einar Löfving och Eva Elisabet
Karl sson, Norrköping, den 26 maj i Ö.
Eneby Kyrka.
Herren Gud, som har stiftat äktenslwpet, give den nåd att besinna d ess heliga
förpli!ctelser och låte sin välsignelse vila
över varje r edligt ä!?ta förbund.

11. Ef. 5: 8-13. Vandringen såsom ljusets barn.
12. Ef. 5: 15-17. Tiden är ond.
13. Ef. 5: 18-20. Nyktert leverne.
14. Ef. 5: 25-33. Äkta makars plikter.
15. Kr. Förklarings dag. På vägen ned
från förklaringsberget. Matt. 17:
9-13.
16. Ef. 6: 1-9. De kristnas plikter
hemmet.
17. Ef. 6: 10-13. De kristnas kamp.
18. Fil. 1: 1-6. Gud skall föra sitt verk
till fullbordan.
19. Fil. 2: 1-4. Endräkt och ödmjukhet.
20. Fil. 2: 5-11. Varen så till sinnes som
Kristus Jesus var.
21. Fil. 2: 12-13. Strävan efter frälsning.
22. 8 sänd. e. Tref. Huset på hälleberget. Matt. 7: 22-29.

23. Fil. 3: 12-14. Framåt - mot målet.
24. Fil. 3: 18-21. Vårt medborgarskap
i himmelen.
25. Fil. 4: 4-7. Glädje och :(rid.
26. Fil. 4: 8-9. Sanning och renhe't.
27. Fil. 4: 19-20. Gud giver oss allt vad
vi behöva.
28. Kol. 1: 13-15. Kristus är vår förlossning.
29. 9 sönd. e. Tref. Trog en i det 'minsta. Luk. 16: 10-15.
30. Kol. 1: 17-20. Kristus är kyrkans
Herre.
31. K:ol. 2: 6-7. Håll fast vid tron på
Kristus.
AUGUSTI.
1. Kol. 2: 9-13. Genom dopet ha Vi del
i Kristi liv.
2. Kol. 3: 1-4. Sök det som är därovan.
3. Kol. 3: 5-8. Det onda skall dödas.
4. Kol. 3: 12-15. Kärlek och tacksamhet.

AVLIDNA .
Fru Maria Johansson, f. Olsdotter, Bergsjö, Hälsingl., d. 11 mars, 80 år.
Anton Gottfrid H ertzman, Ängelholm, den
24 april, 60 år.
Kurt Felix Svensson. Öxnered, den 2;5.
maj, 6i6i år.
Olivia
Al exandra T eresia
Sandgren,
Stockholm, d. 11 maj, 81 år.
Johanna Hansson f. Hansson, Ystad, den
7 maj, 81 år.
Salig är den männislw, s01n förtröstar
pä d:ig. (Ps. 814.: 13.)

Gudstjänster i maj.
Stockholms distrikt.

Väner s bor gs distrikt.
JUNI.
L. 2. Am.ål, Kyrkan kl. 4. Nattvard.
s. 3. Vänersborg, Församlings h. kl. 11.
L. 9. Ulric ehamn, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
s. 10. Borås, Församlingsh. kl. 11
s. 10. Svenlfwiga, Kyrkan kl. 3. Natt vard.
T. 1-1-. Stcnk·y rka, Kyrkan kl. 11. N atlvard.
S. 17. Varbrr.<J, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
s. 17. I-laln-islad, Dövst.-lok. »Tallvik » kl.
5.30.
M.18. Laholn1,, Kyrkan kl. 10. Nattvard.
T. 21. T eg11rb31, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
S. 24. Göteborg , Domkyrkan kl. 3.
H i I d i n q B c r g f e l t.
Adr.: Kungälv. Rt. 14.

J UN.L.
L.
S.

N orrtiilje, Kyrkan kl. 12. Nattvard.
Stoc lcho lm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 3;21: 1-2, 2~916: 5!, 3'24,
41211: 5.
S. 3'. Sö dcrtiilfc, Kyrkan kl. 3.3'0.
L. 19. Stockho lrn, Manilla kl. 5i. Kon firmation.
S.. 10. S tockhohn, Ma11illa kl. 1'1. Nattvard . .
0. li31. Skutslciir, Kyrkan kl. 5'.
T. 1-1-. Tierp, N attanaelskyrkan kl. 10.30
Nattvard.
F. 15. Sa la, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
L. 16. Nyköp·ing, S :t Nicolai Kyrka kl. 3.
Nattvard.
S. 17. Mota la, Kyrkan kl. 1.
S. 17. Mjö lby, Kyrkan kl. 4.30.
S. G. Sven f o r s.
Vesslevägen 7, AI ten. Tel. 25 43 31.
2.
3.

Ö r c J, r o d i s l r i k t.
IUNI.

Sysl<'r Karin, Östgötag. 7-3 b 5 lr. (Sundeliu , tel. 42/ 9,6 617, träffas även p [t Diakuni styrelse11, Jakobsbergsg. 1'7 1 lr.

lULT.
1. Örcniis, Slottet kl. 13. Sommarutfärd.
S. 8. Väx.iö, Domkyrkan kl. 13.15. Nattvarcl.
L. 14. Ka.lmar, Förs.-h emmet kl. 19.
S. 15. Borgholm,, Kyrkan kl. 13.
F. 20. H ovmanstorp, Dövstumhemrnct kl.
15.
S. 22. N ässf ö, Kyrkan kl. 13.
L. 28. Trelleborg, Kyrkan kl. 18.
S. 29. M alniö, V. Skrävlinge kyrksal kl.
16.
Under min tjänstledigh et 5-31 juli uppehålles tjän sten av Pastor G. Bratt, Hovs.gatan 14, Växjö. Tel. 2710.

·s.

C. - Ä . A r e s k o g.
Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.

2.

S.
L.

3.
9.

S. 10.

S. 11.

1

Lunds di s trikt.
IUNr.
.L. 2. Lu,11d, Dumkyrkan kl. 13.JO. l(u11:f irmaliun.
S. 3. Lund, Dumkyrkan kl. 1J.JO. N altvarcl. Även clc äldre inbjudas alt
deltaga i nattvarden.
S. 10. Lund, S :t Mikaels kapell kl. 12.
Därefter årsmöte å Dövstumskola11
kl. 14 med Förenin gen till förm ån.
S. 17. Kristianstad, Kyrkan kl. 13. Nattvarcl.
S. 24. M alrnö, V. Skrävlinge kyrksal kl.
16.
L. 30. Jö nköpin,q, Stadsparken kl. 15.
Dövstumföreningens 35-årsjubil.

.L.

I

•

L. 16.

J frcfrn1ura , · Kyrka11 kl. IS.30.
Rorliingt, Förs.-hemmet kl. 13.
1-!allsbrr.<;, Adventskyrka11 kl. J(,,
Örebro, N. ·Förs.-hemmet kl. 11.
Örcbru. Nikolai kyrka kl. lS . .1..:(111 firmati un och Nattvard.
J--{udikS'vali, Förs.-hemmet kl. I(,.

.IULL
S. 8.

Riis, Nors K yrka kl. 1 (Svenfurs).
l\.rylbu, Förs.-hemrnet kl. 16 (Scl1 berg) .
S. 22. Borlii.11.,r; c, Förs.-hcmmet kl. 13.
(Lund.)
L. 28. Riittvik, Förs.-l1e111met kl. 16.
(Lund.)
S. 29. Mora, Kyrkan kl. 13. (Lu11tl.)

S. 22.

I v ar S v c n n as.
Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 OS.
Före läsning i H cd crnora, Stern ers pe11s. d.
16 juni kl. 18, och i Borlänge, Förs.hemmet, cl. 17 juni kl. 14 av H.ek tur
Zo1111marin.

Vid
TY S TA S K 0 LA N, L ID IN G ö
börja nya kurser den 20 augusti.
Ett- och tvååriga kurser i sömnad.
Valfri

kurs i

hi"shållsgöromtll

en eftermiddag i veckan.
Fri undervisning, kost och logi. Ob m. d lade och mindre bemedlade kunna deHHutom erhålla statsstipendiel'.
Ansökningar insändas före den 15 J1111l.
Prospekt och vidare upplysningar g '110111
föreståndarinnan, fröken Svea S hy)) rg·,
Tysta Skolan, Lidingö I.
Tel. Sthlm 65 04 57.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945

