
N:r . Arg. 16. Oktober 1945 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Visby domkyrka 

Fädernas kyrka i Sveriges land, 

Ifarast bland samfund på jorden! 

Vida hon famnar från strand till strand, 

Fast är hon grundad av Herrens hand, 

Byggd till hans tempel i Norden. 
Sv. Ps. 169: 1. 
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Kärlek. 
Predikan vid inledningsgudstjänsten till ungdomskursen å Riis . 

»Om I hållen minq bud, så förbliven I i min kärlek. » 
»Detta har jag talat till eder for att eder glädje skall 
bliva fullkomlig.» · _, • 
»ingen har störr (( . kär_lek, än att han givet sitt liv 
för sina vänner. » A _ Joh. 15: 10-11. 

Om kärlek måste ·vi tala i dag. 
Ordet kärlek är niycket missför

stått och misshandlat. Än får det 
beteckna det renaste och mest upp
höjda som finns. Än får det be
teckna det råaste och simplaste, 
man kan tänka sig. 

Vad är kärlek? 
På den frågan få vi tre svar. 

Svaren bero på, vem som är före
mål för kärleken. 

1. Kärlek är lydnad. Att älska 
Gud, det är att lyda Gud. Den, som 
älskar Gud, han vill lyda Gud. Den 
som inte vill lyda Gud, han älskar 
inte Gud. Det är lätt att pröva om 
man älskar Gud eller inte. Älskar 
jag Gud, så vill jag lyda Honom. 

Men då jag vill lyda Gud, kom
mer jag snart att upptäcka andra 
makter i livet, makter, som vill 
locka mig till olydnad och som ofta 
lyckas- locka mig till olydnad. Då 
förstår jag, vad synd är. 

2. Kärlek är glädje. När är kär
leken glädje? Jo, då jag själv är 
föremål för kärleken. Jag kommer 
hem, trött och olustig. Redan då 
dörren öppnas, ,möter mig en blick 
full av kärlek. Snart krama mig 
både 'stora och små händer till väl
komst. Skulle jag inte glädjas då! 

Jag träder ut på trappan. Den 
befruktande solen lyser eller det 
livgivande regnet faller. Massor 
av goda gåvor strömma ned till 
mig och de mina, ja, till hela värl
den. Skulle jag inte glädjas över 
kärleken från alla goda gåvors gi-

-vare! 
Jag har åter varit olydig och 

syndat mot Honom som älskar mig 

och bevisar mig idel godhet. Så 
säger Han till mig i sitt ord: Sa
lig är den man, som icke håller sig 
till lagens gärning utan tror Ho
nom som gör den ogudaktige rätt
fi,irdig. Eller: Låt dig nöja med 
~in nåd, ty min kraft fullkomnas 
i · de svaga. 

Skulle jag inte glädjas över en 
sådan kärlek! 

3. - Kärlek är offer. Unga män
niskor fråga gärna: Älskar han 
mig, älskar hon mig? Hur skall 
jag få den frågan klart besvarad? 
Det är ju av vikt för mig att få 
veta. Älskar jag verkligen honom, 
,henne ? Det är lika viktigt att få 
veta. Det är .) själva verket den 
enklaste sak r världen att svara på, 
om jag bara har klart för mig, att 
kärleken till en annan människa är 
lika med offer. Ty då behöver jag 
bara fråga mig själv: Vad vill jag 
offra för henne? Vad vill jag off
ra för honom? Vad vill hon offra 
för mig? Vad vill han offra för 
mig? Lika mycket som en män
niska vill offra för en annan, lika 
mycket älskar hon den människan. 
Men kommer någon och säger sig 
älska dig och begär i samma ande
drag, att du skall offra din heder 
och ära för hennes skull eller att 
du skall offra din dygd för hans 
skull, då vet du bestämt: Hon äls
kar mig icke, han älskar mig icke. 

Huru få kraft att älska, älska i 
lydnad, älska i offer? 

Svar: Kärlek är lidande. Gud är 
kärleken.- I Kristi lidande och död 
blev Guds kärlek utgjuten över 
världen. Jesus har genom sitt liv 
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TACK·SXGELSE 

Det är gott att tacka Herren. Psalt. 92 : 1. 

Nu är det höst. Skörden är inbärgad. Och nu 
kommer kyrkans tacksägelsedag. Den dagen på
minner oss om, att vi skola tacka Gud. Gud har 
låtit gräset och säden och potatisen växa. Han 
har låtit oss inbärga en god· skörd. : Därför skola 

vi tacka honom. 

Nu är kriget äntligen slut. Det är åter fred på j or

den. Vi får int~ glömn1a att tacka Gud för freden. 

Varje dag skall vara en tacksägelsedag. Ty var

je dag få vi av Gud allt vad vi behöva till bå
de kropp och själ. Hans nåd är varje morgon ny. 

Vi skulle inte kunna leva en enda dag utan Guds 
nåd och hjälp och kärleksfulla omsorg. Men hur 
ofta glömmer vi inte -att tacka 'honom! 

-Ju mer vi tacka, desto nier få vi se av Guds 
stora kärlek. Vi finna allt mer -- och mer att tac- · 

ka : för. Så lära vi oss till sist att tacka Gud för 
allting. Gud give oss tacksamma hjärtan! Det är 
gott att tacka Herren. · Amen. 

I. s. 
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En kvinnogärning vid gränsen. 

I Stockholms-Tidningen lästes 
för en tid sedan en berättelse om 
vad en kvinna i Värmland uträttat 
under kriget, och man måste fyllas 
av djup tacksamhet över att det i 
all ondskan och eländet i vär Iden 
finns sådana människor som hon. 
Hon heter Betsy Bryntesson och 
bor i en avlägsen by nära norska 
gränsen, just där en av flyktingvä
garna gick förbi. Sorgens och li
dandets väg kom att gå just över 
hennes och hennes mans annars så 
stilla och undanskymda gård. En 
ständig ström av flyktingar vällde 
in över hennes gård, uttröttade av 
strapatser, uthungrade och förtviv
lade. Och hon tog hand om dem 
alla, gav dem mat och vård och iät 
dem vila ut. 

Oftast kom de om natten eller 
mycket tidigt på morgonen. Hon 
brukade gå tidigt ut i ladugården 
för att göra undan sysslorna där 
och vara beredd att ta emot dagens 
gäster. Men det hände ofta1 att när 
hon kom in var stugan full av 
främlingar, som fallit omkull och 
somnat. En gång kom en skara på 
29 personer. De hade marscherat i 
13 timmar i sträck, och man kan 
tänka sig i vilket tillstånd de be
fann sig, när de tumlade in till 
henne. Alla bänkades omkring bor
det med kaffe, bröd och smör. Och 
i bland kunde det talas en mängd 
olika språk i mor Betsys stuga -
en gång samtidigt sju språk. Utan 
hjälp skötte hon sitt hus -och detta 

här på jorden och sin lära givit oss 
kärlekens evangelium. Han är kär
lekens källa. Kärlekens källa är nu 
ingen hemlighet för oss. Då vi 
dricka ur denna kärlekens källa få 
vi kraft till lydnad, kraft till offer. 

Amen. 

väldiga gästgiveri. Tänk bara att 
baka allt det bröd, som gick åt. 

Hon berättar att en gång dagen 
före julafton kom 60 personer och 
hela julbaket försvann, så att hon 
måste baka nytt på själva julafto
nen. 

Många tragedier utspelades i 
denna barmhärtighetens boning. 
Alla orkade inte fram, eller förföl
jarna hade skingrat gruppen. Då 
fick hennes man spänna hästen för 
släden och ge sig ut på räddnings
expedition. Kanske lyckades den, 
och han hittade de saknade, som 
fallit omkull i en snödriva utan att 
kunna fortsätta längre. Men ibland 
var det enda hoppet, att de kanske 
gått över gränsen på en annan plats 
och fått hjälp. 

Hur kunde hon skaffa mat åt alla 
dessa och bereda dem plats för 
vila? En \flyktingbarack måste 
byggas på gården för att inte fa
miljen själv skulle bli husvill. Och 
till maten fick hushållet extra li
censer, men det räckte ändå aldrig 
till. Och ändå fanns det alltid mat 
att mätta de hungrande. Vänliga 
människor från bygderna runt om
kring skickade stora lådor, vilkas 
innehåll genast försvann, och 
ibland hände det, att familjens eg
na ransoner tog slut redan .i början 
av perioden. 

På frågan hur hon kunde hålla 
ut så länge, svarade denna under
bara kvinna, att när hon ibland var 
färdig att ge upp, därför att arbe
tet blev för tungt och alla sorger 
och lidanden som ständigt drog in 
i hennes hus, blev alltför påfres
tande, då tyckte hon sig höra Kris
ti ord: Jag var hungrig och I gåven 
mig att äta! Ja, så var det ingen
ting annat än att ta på sig bördan 
på nytt. 

När efter den 7 maj i år stillhe
ten åter lade sig över mor Bryntes-



sons stuga, kunde hon räkna över 
3.400, som skrivit sitt namn i en 
gästbok, som nu blir henne ett 
minne från en tid, fylld av arbete 
och möda, men också av en välsig
nelse, som få människor fått mot
taga. 

Här går man och tycker att både 
det ena och det andra är besvärligt 
och mödosamt. Då kan det vara 
nyttigt att jämföra sin egen lilla 
vardagsgärning med ett storverk 
som detta i människokärlekens 
tjänst. 

Bakbunden. 
En bakbunden människa kommer 

inte långt: Så snart hon vill göra 
något blir hon ohjälpligt hindrad. 
Det ligger något hopplöst i att vara 
bakbunden~ 

Vi kan bli bakbundna i vårt sin
ne. Det vill säga: bundna av det 
som ligger bakom oss i vårt liv) av 
vad vi tänkt och sagt och gjort. 
Också det är att vara bakbunden. 

Detta är nog ingen hemlighet för 
någon av oss. Har du gjort något 
galet och orätt, så hänger det med. 
Du har svårt att komma ifrån det. 
Du slår bort tanken, men den kom
mer igen. Har du sagt en osanning 
till en människa, ett hårt ord eller 
burit dig illa åt mot henne, så be
hövs det inte mera, än att du ser 
skymten av den människan, så 
minns du »det där». Det är just 
det otäcka med det onda och orätta, 
att man inte blir fri ifrån det ·- det 
hjälper inte alls att tiden går. Fast
än det ligger bakom oss, blir vi 
ändå bundna av det. Bak bundna. 

Jag tror, att det mesta av män
niskornas olust och dåliga humör, 
deras svårighet att vara riktigt 
glada och fria och lätta om hjärtat, 

beror på att de är bundna vid nå
got orätt de gjort, och som ligger 
bakom dem - ouppklarat! Vi mås
te klara upp sådant. Klara upp -
inte klara oss ifrån! Det är stor 
skillnad mellan det ena och det 
andra. Försöker du alltid klara dig 
ifrån allt, så blir du ändå mera bak
bunden, och till sist har du inte 
alls längre någon lust och kraft att 
göra det goda och det rätta. Men 
att klara upp} det betyder, att du 
gör dig fri, att banden som binda 
dig skäras av. Och då kan du sätta 
in all din kraft på det som ligger 
framför dig. 

Hur klarar man itpp en sådan 
sak? Det vet du så väl. Du måste 
säga ditt »förlåt» till Gud och till 
andra människor! Det är ofta ett 
svårt ord att säga, ohyggligt svårt. 
Men det är ett av de manligaste 
och modigaste ord, som en män
niska kan säga. Och när du sagt 
det ordet, och gjort vad du måste 
göra för att ställa till rätta det du 
felat, då blir du förvisso en fri 
människa. Ty 

»Sanningen skall göra eder fria ». 
( J Oh. 8: 32 b) . (Efter K. E . Bratt.) 

Får himlen vänta? 
Himlen får vänta lyder titeln på 

en film, som visas i landet. Jag 
känner inte innehållet, men vad jag 
särskilt fäst mig vid är den utma
nande och dumma rubriken: Him
len får vänta. Det är inte något 
nytt, att himlen får vänta. Det hör 
tiU regeln. Och det är högst tra-

giskt, att det skall vara så. Det är 
människornas olycka. 

Nog är det bra underligt, att Gud 
får vänta. Tänk dig en läkare, som 
får vänta på en dödssjuk patient. 
En räddningsbåt får vänta på att 
komma till ett sjunkande fartygs 
undsättning. En brandkår hindras 
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att rädda de innestängda i ett hus, 
som brinner. En mor får förgäves 
stå vid dörren och vänta på att 
komma in till barnet, som bommat 
för porten. Ja, man kunde göra 
flera jämförelser, som dock ej fullt 
täcka den förfärliga verkligheten, 
att syndfulla, olyckliga människor, 
som rusa mot ett evigt fördärv, 
vägra att låta rädda sig. Himlen 
får vänta. Vilken ryslig sanning är 
inte detta? 

Men vet, o människa, att himlen 

väntar inte hur länge som helst. 
Gud är ingen springpojke, som är 
till hands, just när du behagar kal
la honom. Guds ord säger så all
varligt: »Söken Herren, medan han 
låter sig finnas, åkallen honom, 
medan han är nära.» Jes. 55: 6. 
»Se, nu är den behagliga tiden, se, 
nu är frälsningens dag. » 2 Kor. 6: 
2. »I dag, om I fån höra hans röst, 
mån I icke förhärda edra hjärtan.» 
Hebr. 4: 7. 

Låt inte himlen vänta! 

Giv. 
En bonde gick en gång i kyrkan 

för att höra den store predikanten 
John Wesley. Denne talade om hur 
man skulle använda sina pengar 
och ägodelar rätt. Bonden lyssna
de uppmärksamt, ty han var en rik 
och mäktig man och undrade vad 
prästen skulle säga. Predikans 
första punkt lydde: »Förvärva så 
mycket du kan!» Bonden knuffa
de till sin granne och viskade : »En 
utmärkt predikan - något så bra 
har jag aldrig hört. Han träffar 
prick! » - Så småningom gick 
W esley över till den andra punk
ten: »Spar så mycket du kan!» 
Bonden blev alltmer förtjust: »Har 
du nånsin hört så bra! Den präs
ten tycker jag om - alldeles i min 
smak! Jag har ju alltid sagt, att 
man skall spara vartenda öre», vis
kade han till grannen. W esley 
straffade slöseri och lyx. Och bon
den nickade förnöjd: »Du har rätt, 
kära pastor, det tycker jag också!» 

FYRA LÖGNARE: 
»Det är inte farligt!» 
»Bara en enda gång! » 
»Alla gör så!» 
»Inte nu - senare! » 

TALAR NAGON ILLA om dig, så 
låt ditt liv vara sådant, ·att ingen 
tror honom. 

Slutligen kom W esley till den 
tredje punkten, och den lydde: 
»Giv så mycket du kan!» Men då 
reste sig bonden och lämnade kyr
kan. 

Du har nog under årens lopp 
förvärvat och sparat åtskilligt. Om 
inte· alltid pengar och ägodelar, så 
har du kunskap och erfarenhet. 
Du får inte snålt och svartsjukt 
ruva över dem .. Du har inte fått 
dem för ditt eget nöjes skull eller 
för att blott fördriva din fritid. 
Hur skulle det vara om du använ
de det du har till att glädja andra 
med? Då blir du själv glad. -
Bonden handlade dumt och orätt. 
Så snart det krävdes något av ho
nom, ville han inte vara med läng
re. Så blev han sur och bitter. 

Det finns ett gammalt och väl
bekant ord som nog är alldeles rik
tigt: Det är saligare att giva än att 
taga. · 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives av Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Dövstumv1lrdsråd, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors. 



71 

Plan för daglig bibelläsning. 
7 oktober-10 november. 

Försök svara på följande frågor vid din dagliga bibelläs
ning: 1) Finns här någon befallning att lyda?' 2) Finns här 
något löfte att gripa tag om? 3) ·Finns här något annat, som 
Gud vill säga mig i dag? 

7. 19 sönd. e. Tref. Makten i Jesu ord. 23. Apg. 4: 13-23. Apostlarnas stånd

8. 
Joh. 7: 40-52. 
1 Petr. 4: 1-2. Se på Jesus, och lev 
efter Guds vilja. 

9. 1 Petr. 4: 7-11. Var redo! Tidens 
ände är nära. 

aktighet. 
24. Apg. 4: 32-35. Endräkt och inbör-

des kärlek. 
25. Apg. 5: 1-11. Synden straffas. 
26. Apg. 5: 12-16. Guds rike gå.r fram. 

10. 1 Petr. 4: 14-16. 
dan de. 

En kristens li- 27. Apg. 5: 17-25. Jesu fiender äro 

11. 
12. 
13. 

1 Petr. 4: 17--19. Guds dom. 
1 Petr. 5: 5-7. Var ödmjuk. 
1 Petr. 5: 8-11. Gud är vår stark
het. 

14. Tacksägelsedagen. Lovad vare Her
ren. Ps. 40: 17-18. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Apg. 2: 1-8. Den Helige Andes 
utgjutelse. 
Apg. 2: 37-39. Den Helige Ande 
är Dopets gåva. 
Apg. 2: 40-42. Kyrkans tillväxt 
genom Dopet. 
Apg. 1: 43-47. Församlingsgemen
skap. 
Apg. 3: 1-10. Sjukdom botas i 
Jesu namn. 
Apg. 4: 1-4. Apostlarna fängslas, 
m en församlingen växer. 

21. 21 sönd. e. Tref. Trons väg till viss
het. Joh. 10: 22-30. 

22. Apg. 4: 5-12. Endast i Kristus 
finnes fräisning. 

28. 

29. 

30. 

31. 
1. 
2. 

maktlösa. · 

22 sönd. e. Tref. Kärlekens mått. 
Mark. 4: 21-25. 
Apg. 5: 26-32. Man måste lyda 
Gud mer än människor. 
Apg. 6: 1-7. De första diakonerna 
invigas. 
Apg. 6: 8-15. Stefanus fängslas. 
Apg. 7: 56-60. Stefanus dödas. 
Apg. 8: 1-8. Kristi kyrka förföl
jes - och tillväxer. 

3. Apg. 9: 1-9. Saulus' omvändelse. 

4. Alla Helgons dag. Saligprisningar 
och verop. Luk. 6: 20-26. 

5. Apg. 9: 10-16. Herrens sändebud. 
6. Apg. 9: 17-21. Saulus börjar pre

dika om Jesus. 
7. Apg. 9: 22-25. Saulus räddas från 

judarnas onda anslag. 
8. A.pg. 9: 32-35. En lam man blir 

frisk. 
9. Apg. 11: 19- 21. Evarr.;elium om 

Jesus förkunnas för hedningarna. 
10. Apg. 11: 22-26. Den första hedna

kristna församlingen. 

Bön efter avslutad bibelläsning: Tack gode Gud) för att du 
genom ditt heliga ord har tröstat) lärt) förmanat ooh varnat 
mig. Hjälp mig att i dag lyda ditt ord. Giv mig en starkare 
tro. Och för mig av nåd till det eviga livet. Amen. 

VIGDA. 
Jonas Rutger Axelsson och Karin Viola 

Olausson, Karlstad, vigda i Karlstads 
domkyrka den 25 aug. 

Herren Gud) som har stiftat äkten
skapet) give d em nåd att besinna dess 
heliga förpliktelser) och låte sin välsig
nelse v ila över varje redligt äkta för
bund. 

AVLIDNA. 
Bror Erik Mattsson, Laxå, den 3. juni, 

54 år. 
Käl Karin Andersdotter, Mora, den r/ 

aug., 90 år. 

Frans Albert Löfgren, Hofmantorp 
(Hultsjö), den 1 sept., 81 år. 

Herman Andreasson, Angebacken, den 
2 sept., 86 år. 

Anders Gustaf Staf, Vårgårda, den 4 
sept., 57 år. · 

Fru Gerda Margareta ·westling, Täby, 
St. län, den 2 sept., 39 år. 

När min sista stund månd vara) 
Uppehåll mig med din hand. 
Låt min ande salig fara 
Hädan till ditt fröjdeland. 
öppna du mig livets dörr 
Och till Faderns hus mig för; 
Milde Herre Jesu Kriste) 
Jag din kärlek aldrig miste. 

Sv. Ps. 590: 6. 
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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. 
L. 6. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 3. 

Swaren. 
S. 7. Upsala, Hel. Tref. kyrka kl. 1. 

Swaren. 
S. 7. Stockholm, Manilla kl. 10.30. 
S . 7. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

s. 7. 
T. 11. 
F. 12. 
s. 14. 
T. 16. 

Psalmer: 306 ( 33), 206: 4 ( 324), 
315: 2- 4 (588), 310: 6 (227). 
Södertälje, Kyrkan kl. 3.30. 
Tierp, Nathanaelskyrk. kl. 10.30. 
Sala, Kyrkan kl. 11. 
Visby, Domkyrkan kl. 1. 
Stockholm, Adolf Fredriks förs.-
sal kl. 7.30. Förs.-afton. 

F. 19. Asby, Kyrkan kl. 12.30. 
L. 20. Linköping, Domkyrkan kl. ·1. 
S. 21. Nyköping, S :t Nikolai kyrka kl. 

12.30. 
S. 28. Arboga, Tref.-kyrkan kl. 1. 

Zommarin. 

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

Syster Karin, östgötag. 73 b, 5 tr., 
Sundelin. Tel. 42 96 67. Träffas säkrast 
torsd. kl. 6.30-- 7.30. 

Syster Karin besöker: 
L. 6. Katrineholm, Förs.-salen kl. 3. 
L. 20. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem 

kl. 6. 
S. 21. Mjölby, Förs.-hemmet kl. 5 

samband med förenillgsmöte. 
S. 28. Västerås, Kyrksalen kl. 1. 

L. 6. 
s. 7. 
L. 13. 
s. 14. 
s. 14. 

L u n d s d i s t r i k t. 

Eksjö, Förs.-hemmet kl. 17. 
Västervik, Kyrkan kl. 13. 
Nässjö, Förs.-hemmet kl. 17. 
Nässjö, Förs.-hemmet kl. 11. 
Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 
13.30 (Bratt). 

L. 20. Lanif,skrona, Förs.-hemmet kl. 18. 
S. 21. Malmö, Dövstumfören. kl. 16. 
S. 21. Jönköping, Kristine kyrka kl. 13 

(Bratt). 
0. 24. Hälsingborg, Dövstumfören. kl. 

18. 
T. 25. Lund, Blindskolan kl. 19. 
F. 26. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 12. 
L. 27. Trelleborg, Hemgården kl. 18. 
L. 27. Ljungby, Kyrkan kl. 16.30. 

Nattv. (Bratt). 
S. 28. Vaggeryd, Kyrksalen kl. 10.30 

(Bratt). 
S. 28. Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 
L. 3/11. Ängelholm, Kyrkan kl. 16.30. 
S. 4/11. Ystad, Kyrkan kl. 13. 

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

Vänersborgs distrikt. 
L. 6. Kungsbacka, Kyrkan kl. 4.30. 

s. 7. 
s. 7. 
L. 13. 
s. 14. 
s. 14. 

s. 21. 
s. 21. 
M. 22. 

Nattv. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 11. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.15. 
Alingsås, Förs.-hemmet kl. 5. 
Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 11. 
Göteborg, V. Skansgat. 1 B kl. 
4.30. 
Varberg, Kyrkan kL 1. Nattv. 
Halmstad, Förs.-.hemmet kl. 5. 
Laholm, Förs.-salen vid prästg. 
kl. 10. 

T. 25. Göteborg, Vasa förs.-hem, 
Engelbrektsgat. 10. Förs.-afton 
kl. 7.30 ern. 

S. 28. Skara, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 28. Lidköping, Förs.-hemmet kl. 3. 
L. 3/11. Vara, Kyrkan kl. 12.30. Nattv. 
S. 4/11. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 

11. 
S. 4/11. Uddevalla, Kyrkan kl. 3. 

Il i l d i n g B e r g f e l t. 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 

L. 6. Kristinehamn, Kyrkan kl. 17. 
S. 7. Dala-Järna, Kyrkan kl. 13. 

Nattvard. · 
L. 13. Hallsberg, Adventskyrkan kl. 16. 
S. 14. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 9.30. 

Barngudstjänst. 
S . 14. Örebro, Nikolai ky1·ka kl. 13.30. 

Nattvard .. 
L. 20. Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 16 

(Lund). 
L. 20. Söderhamn, Förs.-hemmet kl. 18. 
S. 21. Gävle, Dövstumskolan kl. 10. 

s. 21. 
S. 21. 
L. 27. 
s. 28. 

Barngudstjänst. 
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13. 
Färila1 Kyrkan kl. 12.30 (Lund) . 
Hedemora, Kyrkan kl. 16. Nattv. 
Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
Nattvard. 

L. 3/11. Krylbo, Förs.-hemmet kl. 16.30. 
S. 4/11. Kopparb erg, Kyrkan kl. 13. 

I v a r S v e n n a s. 
Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

FöRELASNINGAR. 
Söderhamn, Torstensons Condis, den 7 

okt. kl. 1.30. Fröken Rut Pettersson: 
»Den infrusna ismammuten i Sibirien». 

Visby den 11 okt. efter gudstjänsten. 
Pastor Svenfors: »Insekterna som män
niskans vänner och fiender» . Film. 

Nyköping den 21 okt. efter gudstjän
sten. Dövstumlärare S. Schyberg. 

Arboga den 28 okt. efter gudstjänsten. 
Rektor Zommarin. 

A/ D Gustaf Lindströms Doktr. , Stockholm 1945 


