
N:r 9. Arg; 16. November 1945 

DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD 

Torsten Nordberg Allhelgona 

Välsignade varen, I kära, 

Som slumren från världens strid. 

Nu prisen I alla Guds ära 

Med änglar, till evig tid. 

För er är det jordiska tvånget 

I frihet och jubel bytt. 

Se, nu är det gamla förgånget, 

Och allting är vordet nytt. 

Så signe du, Herre, de kära, 

Som somnat från världens brus, 

Som alltid få vara dig nära 

Och skåda ditt anlets ljus. 

A t dig vi oss trygga befalla 

I dag och i all vår tid, 

Till dess du av nåd vill oss kalla 

Till dig i en evig frid. 

(Ps. 148: 1 och 3.) 
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Vägen. 
Sammandrag av morgonbön å föreningsledarkursen på Riis av Ivar Svennas. 

Den heliga Birgitta bad ofta till 
Gud och sade: 

»Herre, visa mig vägen, och gör 
mig villig att vandra den.» 

I dag vilja vi bedja på samma 
sätt som den heliga Birgitta: Her

. re, visa mig vägen, och gör mig 
villig att vandra den. 

Vårt liv här på jorden är lika
som en vandring. Det finns två 
vägar, som vi kunna gå. 

I. Det finns en väg bort från 
Gud. Den är bred och · jämn och 
lätt att gå. Många människor 
vandra på den vägen. Det är. syn
dens väg. Det är farligt att gå 
där. Ty synden binder oss, så att 
vi inte kunna komma loss. Vi bli 
slavar under synden. Det är far
ligt att gå på vägen bort från Gud. 
Ty om vi inte vilja lyda Gud, så 
kommer genast djävulen och tving
ar oss att lyda honom i stället. 
Syndens väg leder till mörker och 
fördärv och död. Jesus sade: »Den 
väg är bred, som leder till fördär
vet, och många äro de som vandra 
den.» · · 

IL Men det finns också en an
nan väg - en väg till Gud. 

Och det var om den vägen som 
Birgitta bad: Herre, visa mig vä
gen, och gör mig villig att vandra 
den. Vägen till Gud är ofta svår 
att se. Vi måste bedja, att Gud vi
sar oss den. Det är många männi-

skor, som aldrig se den. Men Gud 
har givit oss ett ljus, som lyser oss 
på vägen till Gud. Och det ljuset 
heter Guds ord. Om vi inte bry 
oss om Guds ord, så få vi aldrig se 
vägen, som leder hem till Gud . 
Men om vi flitigt bruka Guds ord 
- i gudstjänsten och i bibeln -
så skall Gud visa oss vägen. 

Men även om vi se vägen, så är 
det ändå svårt att gå den. ·Vi be
höva få hjälp av Gud för att vand
ra på- den rätta vägen. Om man 
är ute och går långt, kanske flera 
mil, så blir man trött och hungrig. 
Man . behöver få vila och mat, om 
man skall orka fortsätta vandring
en . . Så är det också med vandring
en på vägen till Gud. Själen be
höver. ·få vila och andlig näring 
för att få kraft att gå den :rätta 
vägen. I den heliga nattvarden 
får själen vila . och mat. Där få 
vi allt vad vi behöver för att kun
na fullborda vår · vandring och 
komma hem till Gud. Vi få förlå
telse och kraft, glädje och tröst. 
Om vi vilja vandra på vägen till 
Gud och slutligen komma hem till 
vårt rätta hem i himmelen, då må 
vi ofta gå till Nattvarden. 

Och så bedja vi i dag och alla 
dagar som den heliga Birgitta: 

Herre, visa mig vägen, och gör 
mig villig att 11.Jandra den. 

Amen. 

DEO 
över huvudporten till Lands

krona kyrka står bara ett enda 
ord. Där lyser i stora, gyllene bok
stäver ordet »DEO». Det betyder: 
»Åt Gud». At Guds tjänst, till 
hans ära allena är templet byggt. 

Den inskriften skulle allt i vårt 
liv ha: At Gud! Det skulle vara 
stämpeln på vår vardag och vår 
söndag, på vårt arbete och vår vi
la, vårt umgänge med människor 

och vår ensamhet, på våra tankar, 
ord och gärningar, över vårt hems 
dörr, över vår strid och över våra 
glädjeämnen: At Gud! Allt skulle 
göras såsom inför hans ansikte 
och till hans ära. Allt i oss skulle 
vara helgat åt honom. Då skulle 
vi också få tillhöra helgonens ska
ra, få bli en av dem, som äro fat
tiga, syndiga människor men som 
låta Gud få helt rå om sig. 
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SOK ATT VINNA DET EVIGA LIVET 

I Tim. 6:12 

Att vinna evigt liv betyder att själen får flytta 

hem till Gud, när livet här är slut. Men redan 

i detta livet måste du söka därefter. Du får läg

ga fram all din synd inför din Frälsare och bed

ja att han av nåd ville förlåta den. Men vill du 

vinna, måste du också strida mot det onda, mot 

synd och frestelse. Endast om du får hjälp av 

Jesus kan du vinna. Striden kan vara svår, men 

hed med ödmjukt hjärta Herren Jesus om kraft 

så skall du segra. I Guds ord kan du läsa både 

on1 huru denna seger genom Jesu hjälp skall 

vinnas och om det saliga inålet. 

Allhelgonadagen - vår tanke går till dem, som 

hava vunnit det eviga livet. De äro framme vid 

målet. De njuta evig frid. Ingen strid, ingen fres

telse, ingen synd · mer, men ett evigt tack för Guds 

stora nåd. Så sök då, att du för Jesu skull må 

vinna det eviga livet. Amen. 
H. B. 
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Mitt hemliv och min fritid~ 
Ur ett föredrag vid ungdomskursen på Riis av J. Lodin. 

Mitt hemliv, vad är det? Sitta 
hemma och ha tråkigt. Nej t acka 
då för fritid. Hemliv, ett stort 
svart, tjockt moln. Fritiden, en 
strålande, klar sol. Det sista går 
jag med på. Fritiden är verkligen 
en strålande, lysande, värmande 
sol. Solen lyser och värmer och 
kommer alla knoppar att slå ut -
och alla blad att utvecklas. Allt, 
som har liv, blir det fart på i so
lens ljus och värme. Men allt, som 
är dött, torkar, skrumpnar, smulas 
sönder under solens strålar. Friti
den kan verka som en strålande 
sol i båda dessa avseenden. Vi för
står det bättre, om vi ser huru det 
förhåller sig i det levande livet el
ler i »den döende döden». Det som 
lever, kommer att · leva dubbelt i 
solens ljus och värme. Det som är 
ruttet eller halvdött, dör och för
multnar i samma ljus och samma 

·värme. 
Det var två kamrater på samma 

arbetsplats. Samma arbete, sam
ma arbetsförtjänst, samma arbets
tid, samma fritid. Men inte samma 
fritidssysselsättning. Pipan blå
ser, det blir rast - fritid. A. -
vi kalla de båda kamraterna A. och 
B. - skyndar till pilsnerlådan, 
som han har i beredskap, för att 
släcka sin osläckliga törst. Det 
kostar honom dryga pengar un
der dagens lopp. B. sätter sig vid 
den kaffekorg, hans hustru nyss 
kommit med. Uppfriskad går han 
till sitt arbete. Slapp och pilsner
tung går den andre till sitt jobb. 
Samma belopp som A. fört till 
pilsneraffären, för B. till sitt hem. 

Så blir dagen slut. B. går till sitt 
hem, A. går till ölkafeet. När han 
kommer därifrån stängningsdags, 
har mången pilsner runnit genom 
hans strupe och många sköna slan-

tar ur hans börs. Än värre blev 
det efter 8-timmarsdagens infö
rande. Ty då fick pilsnern ytterli
gare 2 timmar för sitt förstörelse
verk. Fritiden, som kan vara en 
livgivande sol, gick som en förtor
kande och förtärande eld över A :s 
hem. Det blev snart bara ett kyffe 
med trasor och smuts. 

Nagra stenkast därifrån bor B. 
Vi passar på och följer B. i hälar
na. Men vart tar han vägen? Har 
han gått vilse? Han ställer sina 
steg mot ett nybyggt, modernt 
hus. Någonting helt annat än A:s 
kyffe. Trappuppgång med mar
mortrappa, till höger B :s namn
plåt. Vi följer efter då B. ringer 
på klockan. · Tambur med kapp
rum, badrumsdörr till vänster. B. 

. försvinner in i badrummet. Vi 
smyger in i salen. Vad nu - pia
no, fiol, bokhyllor med många 
vackra böcker, brysselmatta, åh, 
vilka förtjusande gardiner! Vi 
glutta i dörrarna till höger och 
vänster: sängkammare och ar bets
rum, allt med förstklassig inred
ning. Men nu kommer B. nybadad 
och med rena kläder. Vi gör oss 
osynliga och smyger oss ut. Då 
hör vi fru B. säga »pojkarnas 
rum ... » Ja visst, hörnrummet i 
sydost. Fyra rum och kök! Hur 
klarar B. det? Mycket enkelt. B. 
och hans pojkar bär inte sina peng
ar till ölkafäet utan hem. Då blir 
det ett trevligt hem. Det är histo
rien om resultatet av att rätt an
vända sin fritid. Och det är myc
ket viktigt. Pianot, fiolen och böc= 
kerna vittnar om vad man i B:s 
hem gör på fritiden. I all synner
het nu efter 8-timmarsdagens in
förande, då det blev 2 timmar till 
för dessa intellektuella arbeten, 
tog studierna fart i det B :ska hem-



met. Några olösta fritidsproblem · 
blev det inte. 

Ja, det var historien om A. och 
B. och stadshemmet. Låt oss nu 
resa ut på landet ett slag. 

En röd stuga i skogs brynet loc
kar oss att stanna. Kan undra vem 
som bor där? En rödkindad pys 
står där på förstubron. Vi ropar 
över staketet: Vem bor här? Sva
ret dröjer inte länge. Ty pojken 
har huvut på skaft. »Här bor pap
pa, mamma, jag, storebror, lilla 
syster och Aino.» Aino, det var 
krigsbarnet från Finland. Vi fick 
det svar vi förtjänade. Hade vi 
bara sett opp, så stod där ju •3n 
skylt: A. V. Nilssons skomakeri. 
Och det var just dövstumme sko
makaren Anders Valfrid Nilsson, 
vi sökte. Vi stiger in. Därinne 
möter oss den övriga familjens 
medlemmar lika brunbrända och 
strålande friska, som familjemed
lemmen på bron; Vi kunde inte 
hålla oss, utan frågade omedelbart. 
Hur bär ni er åt att vara så friska 
och sunda allihop? Anders Val
frid gjorde en gest runt stugan 
mot alla fönster : Där hade vi för
klaringen, hans välskötta köks
trädgård. »Vitaminer, vitaminer, 
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det är hälsan.» Sen pekade ·han 
mellan de svarta Vinbärsbuskarna, 
som stod där som ett led strama 
soldater. Och då såg vi utefter 
staketet en lång rad med bikupor. 
Och så hörde vi Anders V alfrid 
säga: Närsalter, närsalter, det är 
vad barn behöver. Honung som 
innehåller närsalter. Han stan
nade inte med sin hand, förrän 
hans pekfinger visade på vedbod
gaveln. Då först upptäckte vi 
hönsgården. Och så hörde vi An
ders fru säga: »Det är inte dumt 
med ett par ägg i pannkakan». 

Men käre vän, hur går det med 
fritiden? Anders svarar: Här i 
Andersbo ha vi inga fritidspro
blem. Men vi ha någonting annat: 
Vi ha glädje. Och då vi vet, att 
glädje utan Gud ej finnes, så bru
kar Gustaf, äldste sonen, var dag 
läsa bönerna i bönboken, som finns 
i psalmboken, högt för syskonen 
på samma gång som han tecknar 
det för mor och mig. Och då teck
nar . han också det för dagen be
stämda stycket ur den heliga 
skrift. Så förnyas gemenskapen 
med Gud och gemenskapen inbör
des inom familjen på nytt för var 
dag. 

Hur skall jag läsa mm bibel? 
Sammandrag av föredrag vid ungdomskursen på Riis av Ivar Svennas. 

När jag konfirmerades, fick jag 
en bibel. Du har väl också en kon
firmationsbibel. Hur har det gått 
med den? Hur har Du använt den? 
Du vet, varför Du fick den en 
gång. 

Du invänder kanske, att bibeln 
är så svår att läsa. Och det är 
sant. Det är inte lätt att läsa bi
beln. 

Hur skall jag läsa min bibel? 
Det finns människor, som läsa 

bibeln för att räkna ut, vad som 
skall ske i framtiden. De läsa bi-

beln som en spådomsbok. Det är 
fel att läsa bibeln så. Andra män
niskor läsa bibeln för att se, om 
den säger lika om naturen som ve
tenskapsmännen. De läsa bibeln 
som en naturlära. Det är fel att 
läsa bibeln så. Bibeln är icke en 
spådomsbok och icke en naturlära. 
Nej, bibeln är något mycket, myc
ket mera. 

Hur skall jag läsa min bibel? 

1. Som ett nådemedel. 
Ordet är ett nådemedel - till 
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frälsning och salighet ~ Ordet i 
gudstjänsten och Ordet i bibeln. 
Om jag skall läsa min bibel° rätt, 
så skall jag läsa den som ett nå
demedel, för att bli frälst och salig. 

2. Regelbundet. 
Om jag tar fram min bibel nå

gon gång ibland, då jag har lust, 
så blir det intet rätt läsande. Då 
får jag ingen kraft och ingen gläd
je av min läsning. Det måste bli 
en fullständigt regelbunden vana 
att läsa sin bibel. I de dövstum
mas Kyrkoblad finns det en plan 

· för daglig bibelläsning. Den vill 
hjälpa oss att lä::;a bibeln regel
bundet. Den skall inte binda och 
tvinga oss. Men måtte den få bli 
oss en hjälp att bli vana bibellä
sare. 

3. Med eftertanke. 
Jag måste tänka på det jag lä

ser. När jag läser ett stycke i bi
beln, så skall jag tänka, att detta 
är Guds ord just till mig just i 
dag. 

Jag kan få hjälp till eftertanke, 
om jag tänker på några frågor in-

VIGDA. 
Nils Axel Konrad Appel, Lommaryd och 

Elsa Judit Maria Petersson, f. Lind
qvist, Eksjö, vigda i Lund den 1 okt. 

Elis Verner Andersson (hörande), Up
sala, och Anna Sofia Johansson, Aren
tuna, Upland, den 6 okt., i Arentuna 
kyrka. 

Rune Hjalmar Elis Johansson och 
Ragnhild Elisabeth Larsson (höran
de) Örebro, vigda i Alm by kyrka 
den 14 oktober. 

Herren Gud, som har stiftat äkten
skapet, give dem nåd att b.esi.nna dess 

för bibelstycket och försöker sva
ra på dem. T. ex. följande frågor ·: 

a) Finns här någon befallning 
att lyda? 

b) Finns här något löfte att 
gripa tag om? 

c) Vad vill Gud genom dessa 
· ord för övrigt säga mig i dag? 

4. Under bön. 
Jag måste alltid läsa min bibel 

under bön. 
Innan jag börjar läsningen, kan 

jag bedja så här : 
Ifäre Fader i himmelen. Gör mig 

stilla inför Ditt heliga ord. Hjälp 
mig att inte tänka på något annat. 
Hjälp mig att höra och förstå, vad 
Du vill säga mig i dag. Amen. 

Sedan jag slutat läsningen, kan 
jag bedja så : 

Tack, gode Gud, för att Du ge
nom Ditt heliga ord har tröstat, 
lärt, förmanat och 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. 
Gud hjälpe dig att bli en trogen 

och flitig bibelläsare. 

heliga förpliktelser, och låte sin välsig
nelse vila över vctrje redli gt äkta för
bund. 

AVLIDNA. 
Anna Josefina Apelquist, Varberg, den 

8 okt., 48 år. 
Engla Kristina Gustafsson, Altuna, Up-

land, den 18 okt., 65 år. 

I kommit från levernets möda 
Ooh funnit en ljiwlig hamn. 
I leven, I ären ej döda. 
Höglovat är ,Tesu namn. 

(Sv. Ps. 148 : 2) 

FöRELASNINGAR. 
Borlänge, Förs.-hemmet, den 10 nov. 

kl. 18.30. Dövstumlärare Schyberg: 
»Olaus Petri». 

Mora, den 11 nov. efter gudstjänsten. 
Herr Schyberg: Alfred Nobel och nobel
prisen. 

Visby, d. 11 nov. h ålles den från okt. 
uppskjutna föreläsningen. 

Västerås d. 17 och Köping d. 18 nov. 
efter gudstjänsten. Dövstumlärare 
Schyberg: Alfred Nobel och nobelprisen. 

Sandviken d. 17 nov. kl. 5 i Förs.
hemmet. F r öken Fondelius: »Japan och 
dess folk ». Efter föredraget gudstjänst 
av pastor Svennas. Gävle Dövstumföre
nings medlemmar avresa . med tåg från 
Gävle C. kl. 16.05. 

Ljusdal d. 18 nov. kl. 13, samma fö
reläsning. 

Nyköping d. 9 dec. efter gudstjänsten, 
Rektor Zommarin. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
11 no1;ember-.'11 december. 

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? 

11. 24 sönd. e. Tref. Den nya tidsåI- 5. 1 Joh. 5: 4-5. Tron på Kristus 
derns barn. Luk. 20: 27-40. övervinner världen. 

12. Apg. 11: 27- 30. Hjälp dem som 6. Jak. 1: 5- 8. Bed utan att tvivla. 
lida nöd. 7. Jak. 1: 12-14. Ståndaktighet i 

13. Apg. 12: 1-5. Kristna martyrer. frestelsen. 
14. Apg. 12: 6-11. Herren hjälper de 8. Jak. 1: 16--18. Gud ger oss endast 

sina. det som är gott. 
15. Apg. 13: 1--5. De första missio

närerna utsändas. 9. 2 sönd. i Advent. Guds rike är nära. 

16. Apg. 13: 44-49. Missionen har lO. 
framgång. 11. 

Luk. 21: 25-36. 
Jak. 1: 21_:__22. Lyd Guds ord. 

17. Apg. 16: 8- 15. Missionsverket ut

18. 

19. 

20. 

21.. 

22. 

23. 
24 . 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 
l. 

vidgas. 

Sönd. fö r e Domsönd. Den yttersta 
dag ens oväntade inbrott. Matt. 24: 
35- 44. 
Apg. 16: 16-24. Missionärerna 
fängsla s. 
Apg. 16: 25- 36. Herrens under
bara g ärningar. 
Apg. 17: 16~21. Paulus bland av
g udadyrkare i Aten. 
Apg . 17: 22- 34. Paulus predikar i 
Aten. 
1 J oh. 1 : 5- 7. Vandra i ljuset. 
1 Joh. 1: 8- 10. Syndabekännelse 
och syndaförlåtelse. 

Domsöndagen. Noten havet. 
Matt. 13: 47- 50. 
1 J oh. 2: 1- 2. Kristus är förso
ning en fö r våra synder. 
1 Joh. 2: 9-- 11. Hatet gör oss 
blinda. 
1 Joh. 3 : 
1 Joh. 3: 
1 Joh. 3: 
1 J oh. 4 : 

1- 2. Guds kärlek 
16. Kristi kärlek. 
17- 18. Vår kärlek. 
7- 10. Gud är kär leken. 

2. 1 sönd. i Advent. Se din konung 
7commer. M a tt. 21: 1- 9. 

3. 1 Joh. 4: 11- 12. Vi äro pliktiga att 
ä lsk a varandra. 

4. Joh. 4 : 19- 21. D en som älskar 
ud, ska ll också älska sina med

m änniskor. 

12. 
13. 

14. 

15. 

Jak. 2: 1- 4. En kristen gör icke 
skillnad mellan fattiga och rika. 
Jak. 4: 7- 10. Sorg över synden. 
Jak. 4: 11- 12. Förtalen icke var -
andra. 
Jak. 4: 13- 16. Framtiden är i Guds 
hand. 
Jak. 4: 17. Underlåtenhetssynd. 

16. 3 sönd. i Advent. Jesu v i ttnesbörd 
om Johannes. Matt. 11: 2- 10. 

17. Jak. 5: 7- 8. Väntan på Herrens 
tillkommelse. 

18. Jak. 5: 9-- 11. Tålamod och stånd
aktighet. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Jak. 5: 12. Svär icke. 
Jak. 5: 13___,16. Bön och lovsång. 
Uppb. 1: 4- 6. Fridshälsning. 
Uppb. 1: 7- 8. Kristi tillkommelse. 
4 sönd. i Advent. Rösten som ropar 
i öknen. Joh. 1: 19- 28. 

24. Uppb. 2: 8- 10. Var trogen intill 
döden. 

25. Juldagen. Frälsarens födelse. Luk . . 
2: 1--20. 

26. Annandag Jul. Guds sändebMds 
öde. Matt. 23: 34- -39. 

27. Uppb. 5: 12-13. Kristus tillhör 
äran. 

28. Uppb. 7: 9- 12. Den himmelslrn 
lovsången. 

29. Uppb. 7: 13- 17. D e saliga. 

30. Sönd. e. Jul. Barnet J esus och de 
g amla i t emplet. Luk. 2: 33-'10. 

31. Uppb. 21: 1--4. Ny himmel och en 
n y jor d. 

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

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av. Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors. 

Syster Karin Malmer, adress Häger
stensvägen 221, Aspudden. Bud kan 
sändas genom telefon 45 16 66. 

NÄSTA NUMMER av Kyrkobladet ut
kommer till jul. 
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Gudstjänster i nov. o. dec. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

November. 
L. 3. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.15 

(Svennas) 
S. 4. Stockholm, Gustav Vasa kyrka 

kl. 1 (Svennas). Psalmer: 4: 
1-2 (-), 144, 1 och 4 (486), 
579: 1 (654)' 600: 7 (500). 

S. 11. Visby. Domkyrkan kl. 1. 
T. 13. Stockholm, Konfirmandmöte kl. 

7.30. 
L. 17. 
s. 18. 
T. 22. 

L. 24. 
s. 25. 

Västerås, Domkyrkan kl. 3.30. 
Köping, Kyrkan kl. 12.30. 
Stockholm, Förs-afton i Oscar 
kl. 7.30. 
Valdemarsvik, Kyrkan kl. 10.30. 
Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 
12.30. 

December. 
L. 1. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 

3.30. 
s. 2. Stockholm, Manilla kl. 10.30. 
s. 2. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

Psalmer: 43: 1-3 (53), 41: 1-4 
(51)' 48 (-), 55: 4. 

s. 2. U psala, Vindhem kl. 3.30. 
L. 8. Strängnäs, Domkyrkan kl. 10. 
s. 9. Nyköping, S:t Nicolai kyrka kl. 

12.30. 
s. 9. Visby, Domkyrkan kl. 3. Thures-

son. 
L. 15. Motala, Kyrkan kl. 3.30. 
S. 16. Linköping, Domkyrkan kl. 12.30. 
S. 16. Mjölby, Kyrkan kl. 5. 

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

L u n d s d i s t r i k t. 
November. 
L. 3. 
s. 4. 
s. 4. 

L. 10 
s. 11. 
s. 18. 

s. 18. 

s. 18. 

F. 23. 

L. 24. 
s. 25. 
s. 25. 
T. 29. 

Ängelholm, Kyrkan kl. 16.30. 
Ystad, Kyrkan kl. 13. 
Älmhult, Kyrkan kl. 12.30 
(Bratt). 

Eslöv, Kyrkan kl. 18. 
Växjö, Domkyrkan kl. 13.15. 
Lund. Dövstumskolan kl. 9.30. 
Barngudstj. 
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 
kl. 16. 
Vetlanda, Kyrkan kl. 13.30 
(Bratt). 
H ovmantorp, Dövstumhemmet 
kl. 12. 
Tranås, Kyrkan kl. 18. 
Jönköping, Kristine kyrka kl. 13. 
Nybro, Kyrkan kl. 12.30 (Bratt). 
Lund, Blindskolan kl. 19. 

December. 
L. 1. Emmaboda, Kyrkan kl. 15. 
S. 2. Kalmar, Domkyrkan kl. 13.30. 
L. 8. Nässjö, Kyrkan kl. lp (Bratt). 
S. 9. Karlshamn. Kyrkan kl. 13. 
S. 9. Värnamo, Kyrkan kl. 12.30 

(Bratt). 

L. 15. 
s. 16. 
s. 16. 

s. 23. 
s. 23. 

Ronneby, Kyrkan kl. 16. 
Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 12. 
Växjö, Domkyrkan kl. 13.15 
(Bratt). 
Kristianstad, Kyrkan kl. 13. 
H ovmantorp, Dövstumhemmet' 
kl. 13 (Bratt). 

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

Vänersborgs distrikt. 
November. 
L. 3. Vara, Kyrkan kl. 12.30. Nattv. 
S. 4. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 4. Uddevalla, Kyrkan kl. 3. 
S. 11. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 

11.30. 
s. 11. 
L. 17. 
s. 18. 
T. 20. 

L. 24. 
s. 25. 
s. 25. 

Falköping, Förs.-hemmet kl. 5. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 11. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 11. 
Göteborg, Kristine förs.-hem, 
Tyggårdsgatan 4. Församlings
afton kl. 7 .30 em. 
Kungsbacka, Kyrkan kl. 2.15. 
Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 

December. 
S. 2. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 9. Lysekil, Förs.-hemmet kl. 12.30. 
S. 9. Uddevalla, Förs.-hemmet kl. 5.45. 
S. 16. Falköping, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 16. Borås, Förs.-hemmet kl. 3.45. 
S. 23. Halmstad, Kyrkan kl. 1. 

H 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. 
November. 
L. 10. Rättvik ; Förs.-hemmet kl. 15.30. 
S. 11. Mora, Kyrkan kl. 13. 
0. 14. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 19. 

Förs.-afton. Rektor Zommarin. 
L. 17. Sandviken, Förs.-hemmet efter 

föreläsningen kl. 17. 
L. 17. Falun, Förs.-hemmet kl. 18 

(Lund). 
S. 18. Ockelbo, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
S. 18. Kopparberg, Kyrkan kl. 13 

(Lund). 
L. 24. Kil, Järnvägshotellet kl. 16.30. 
S. 25. Arvika, Kyrkan kl. 13. 
December. 
L. 1. Lindesberg, Kyrkan kl. 16. 

Nattvard. 
S. 2. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 9.30. 

Barngudstjänst. 
S. 2. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 13. 
S. 9. Karlskoga, Kyrkan kl. 14.30. 

Nattvard. 
L. 15. Krylbo, Förs.-hemmet kl. 16.30. 
S. 16. Gävle, Dövstumskolan kl. 10. 

Barngudstjänst. 
S. 16. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13. 
S. 23. Kumla, Kyrkan kl. 13. 

Ivar S v e n n as. 
Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

A / B Gustaf Lind11tröms Boktr .• Stockholm 1945 


