
N :r 1 . Arg. 17. J anuari 1946 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Engelbrektskyrkan i Stockholm. 

DE! vita kyrkor runt vårt land, 
De vittna allesamman. 
Där nu, liksom med pärleband, 
Vårt folk de knyta samman, 
Om stora verk av dig vi sport. 
Om nåd, som du med oss har gjort, 
Från tid till tid densamme. 

E. Billing. 



Tecknet. 

Hon var gammal och skröplig. 
Inte var det alltid så lätt att för
stå henne heller. Hon hade gått i 
skola före talundervisningens tid, 
så hon använde bara handalfabet. 
Därför · var det icke så lätt för de 
flesta att förstå henne. På många 
sätt var hon en ensam dövstum. 
Så. ·hade det varit i många år. 

Nu var hon död - en släkting 
lade ned en krans på>. båren vid 
hennes begravning. Han berättade 
om hur hon - döv och stum -
hade hållit mången predikan bätt
re än både präst och biskop. När 
hon hade besökt ett hem eller träf
fat någon bekant, hade hon alltid 
för vana att till farväl peka upp 
mot himmelen, tydligt och länge. 
Och så lyste det i hennes gamla, 
rynkiga ansikte. De trötta ögonen 
bakom tjocka glasögon blev fulla 
av glans och liv. Som hon stod 
där, den lilla gamla dövstumma, 
med handen lyftad högt över hu
vudet, var det som om det skedde 
en förändring med henne. Hon 
blev ett talande vittne om lyckan 

. av att vara Guds barn. Ljuset i 
hennes ansikte visade det tydligt. 
- Och hon stod där som en ma
ning till alla om att se uppåt. Hon 
liksom växte inför dem . som såg 
henne. De måste lägga märke till 
den tillbakadragna och stilla döv
stumma kvinnan, som nu stod där 
med makt och myndighet från Gud 
till att visa sina medmänniskor 
vägen till himmelen. 

Så nickade hon vänligt och gick. 
- Men efter henne blev det kvar 
en bild av en pekande hand. Ingen 
skrattade och tyckte hon var un
derlig. Alla fick intryck av att 
detta var allvar, glatt och lyckligt 
allvar. Det enkla tecknet sade 
mera än många ord. Det var en 
hel och kraftig predikan som inte 
glömdes så lätt. 

Nu var hon död. Men många 
hade hon varit med om att leda 
in på vägen till himmelen. De 
kommer inte att glömma handen 
som pekade för dem på Gud. 

Vi hör ibland uttrycket »bekän
nande kristna» - och vi tror kan
ske att det betyder att hålla långa 
tal om sin gudstro. - Men här 
var det en dövstum som inte kun
de tala ett ord. Hon bekände lik
väl sitt liv med Gud så att män
niskor förstod det, mindes det och 
själv fick längtan till att erfara 
samma lycka som hon. Ett tecken 
var nog - han den mot himme
len. 

Under ett porträtt som hänger 
hemma står följande vers skriven : 

»Det sto et merke på din panne 
av freden som vi får fra Gud. 
Du gikk allt her et synligt tegn 
på ·livet i en bedre egn. » 

Så går en del människor om
kring som ett levande tecken på 
att Guds rike inte bara är något 
långt borta, men att det är sant 
som Jesus sager: Guds rike är in
värtes i eder. Den gamla dövstum
ma hade en sådan rikedom i sin 
själ. Den gjorde henne lycklig. 
Och den visade andra till samma 
lycka. 

Vi beundrar sådana människor. 
Låt oss icke bara beundra dem, 
utan också försöka att gå den väg 
de visar oss - följa tecknet möt 
himmelen. 

( Kår r; S lwllcrwl i, D e döves blad.) 
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Vad hon aldrig skall glömma. 

En mor låg i sin säng på sjuk
huset. Hon hade varit sjuk, för
färligt sjuk - men nu var det 
över, och hon glömde allt vad hon 
hade gått igenom, när hon såg på 
sin lille nyfödde gosse, · som sov så 
lugnt i den lilla sängen bredvid 
henne. Hennes egen gosse, som 
hon väntat på i så många år -
äntligen hade han kommit, och 
hon drömde ljusa drömmar om 
framtiden. 

Sköterskan kom in och hämta
de gossen - han skulle badas och 
sedan äta. Men så underligt slapp 
han hängde i hennes armar - och 
inte ville han suga! Han måtte 
väl inte vara sjuk! 

I detsamma kom läkaren in. 
Han undersökte noga den lille gos
sen och skakade allvarsamt på hu
vudet. »Det här ser inte bra ut. 
Jag är rädd, att det är en blödning 
i h iärnan, och då kan vi ingenting 
göra. Han kan nog inte leva 
länge. » 

Modern var förtvivlad, och fa
dern, som man skickat bud till och 
som kom till sjukhuset på kvällen, 
ville alls inte tro, att det var sant, 
att gossen skulle dö. Deras e~·en 
gosse; som de var så glada åt. Var
för skulle någonting så förfärligt 
hända? 

Avdelningssystern kunde inte 
svara på deras frågor, kunde inte 
hiälpa dem på nå~ot sätt, men hon 
frågade om de inte ville, att deras 
barn skulle döpas samma kväll -
ingen kunde ju veta om det levde 
nästa morgon. 

Hustrun såg på sin man: »Vad 
tycker du?» och niannen såg på 
hustrun . och sade: »Kanske vore 
det en hjälp - för henne.» 

Det var så tyst och stilla på 
sjukhuset, när prästen kom dit. 
Arbetet för dagen var slut, och 

alla hade lagt sig till ro för nat
ten. Men på ett av sjukrummen 
var några människor samlade till 
en vemodig högtidsstund. Där 
stod ett bord med en vit duk, ett 
par tända ljus, några blommor 
och en skål med vatten. Och ett 
litet blekt barn bars fram till Gud. 

Prästen höll inte något tal, han 
försökte inte trösta föräldrarna 
- det hade ändå inte gjort någon 
nytta. Han bara läste ur handbo
ken de ord som ska läsas alltid vid 
barndop, och så döpte han den 
lille gossen i Faderns, Sonens och 
den helige Andes namn och bad 
med sin hand på gossens huvud 
att Gud skulle välsigna honom. 

Barnet bars ut och lämnades i 
nattsystrarnas vård. Också mo
dern måste få vila nu, och alla gick 
ut ur rummet utom en ung elev, 
som skulle göra iordning där för 
natten. När hon var färdig satt 
hon några ögonblick på sängkan
ten och höll modern i handen. 
Vad hon då såg skall hon aldrig 
glömma. 

All oro och ängslan var borta, 
och alla förtvivlade »varför» hade 
tystnat. Modern hade lämnat sitt 
älskade lilla barn i Guds händer. 
Hon visste, att Gud råder över liv 
och död, och hon visste, att Gud, 
som tagit emot hennes barn i Do
pet, skulle välsigna och bevara 
det, antingen det skulle fortsätta 
att l.eva på jorden eller snart få 
flykta till en bättre värld, till him
len: 

Nästa ·dag dog den lille gossen 
så stilla. Visst kände modern en 
tung sorg och saknad, men hon 
var inte förtvivlad. Hon sade: »Jag 
skall inte få se mitt barn växa upp 
här på jorden. Men jag tror, att det 
skall få växa i himlen, och där ska 
vi få mötas en gång. » . 

Karin Malrner. 



Från dövstumhemm et 
Granliden vid H ärnö
sand. Syster Linnea 
talar med de blinda 
dövstumma. 

Oljekannan. 

För många år sedan fanns det 
eri gammal man i vårt land, som 
alltid gick med en oljekanna i fic
kan. Första gången han kom in i 
mitt hem och hade suttit en stund, 
tog han upp sin oljekanna. Ty 
han hörde en dörr gnissla. Han 
frågade mycket vänligt, om han 
fick smörja gångjärnen och låset. 
Vi tyckte, att det var en underlig 
man, men vi var naturligtvis tack
samma för hjälpen. 

Han smorde nu inte bara en 
dörr utan alla våra dörrar. 

Långa tider efter den gode man
nens besök påmindes vi om hans 
goda gärning. Dörrarna gick så 
ovanligt tyst, och låsen gick så 
lätt. Och vi tänkte på honom med 
tacksamhet och glädje. 

Den mannen har mycket att lära 
oss - inte bara om dörrar och 
'lås. Det finns mycket annat, som 

gnisslar också. Det finns så myc
ket ont och svårt här i världen. 
Människor kivas och är avundsju
ka på varandra. Många, många 
har det svårt. Fattigdom och sjuk
dom och sorg gör livet tungt och 
mörkt för många. 

Men hur gott är det inte då, om 
det kommer en god människa med 
hjälp och tröst och vänlighet. En 
sådan människa kan göra hela li
vet ljusare och lättare och gladare. 
Ett vänligt ord till en bedrövad 
människa kan liknas vid en drop
pe olja i ett rostigt gångjärn. 

När du går ut bland männi
skorna, se då till, att du har en 
äkta kärlek till dem. Då kan du 
göra livet lättare och ljusare för 
dem. Tänk på att en enda droppe 
olja kan få det rostiga gångjärnet 
och det gamla låset att gå lätt. 

(Efter tidn. »D agen».} 
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Tag vara på tillfällena. 

En engelsk soldat, som kom hem 
från världskriget, berättade följan
de om en kristen soldat, som han 
hade varit tilisammans med i kri
get. 

När allt mörknade och vi voro 
missmodiga och nedslagna, sjöng 
han sina gripande sånger för oss, 
och ofta blev det så att vi sjöngo 
med. 

En dag blev han träffad av en 
kula, och dödligt sårad kröp han 
ner i skyttegraven. Jag böjde mig 
över honom och frågade, om det 
var något jag kunde göra för ho-
nom. 

»Ja», svarade han, »i min ficka 
ligger adressen till far och mor. 
Om du får leva och komma hem, 
vill du då hälsa dem och berätta, 

hur jag dog. Jag ha<;ie gärna velat 
se dem ännu en gång, men Gud led
de det annorlunda. Säg dem, att 
jag inte är rädd för att dö. Jesus 
är hos mig. » 

Jag lovade att göra som han bad 
mig. Sedan slöt han ögonen. När 
han åter öppnade dem, förstod jag, 
att han ville .säga något mer, och 
böjde mig närmare. 

»Tänk om nästa kula träffar dig. 
Hur skulle det då bli?» viskade han 
till mig. Då få minuter han ännu 
levde använde han till att tala med 
mig om min själ och om hur nöd
vändigt det var, att jag lärde kän
na Jesus. 

Sedan slöt han ögonen och dog i 
frid. Han var en sann kristen och 
en modig man in i det sista. 

Det mest gripande ögonblicket på Grini. 

Den norska kristna gymnasist
tidningen Ny Russ publicerar en 
intervju med fången n :r 7666 på 
Grini, professor 0. Hallesby. Efter 
att ha uppehållit sig vid mera yttre 
ting, hälsotillståndet, mathållning
en och stämningen på Grini, fråga
de intervjuaren: 

- Är det sant, att all kristlig 
verksamhet förhindrades i lägret? 

- Ja, som bekant tog tyskarna 
ifrån oss biblar och psalmböcker 
och förbjöd oss att förkunna Guds 
ord och att gå till nattvarden. Men 
trots alla förbud hölls där en rad 
mindre möten varje vecka runt om 
i barackerna. N attvardsgång hade 
vi tre gånger varje vecka. 

- Vad anser professorn om ung
domen av i dag? 

- Jag lyckönskar den ungdom, 
som har ;fått leva sitt ungdomsliv 
i denna stora och krävande tid. Och 

den insats, som vår ungdom har 
gjort i dessa år, visar, att den har 
känt sitt ansvar. 

- Vilket var det mest gripande 
ögonblicket professorn upplevde på 
Grini? 

- Det var den kväll, då nio unga 
studenter, som visste, att de skulle · 
avrättas under nattens lopp, stod i 
fängelsefönstren och avlade sina 
frimodiga vittnesbörd, :medan Gri
nifångarna stod samlade utanför i 
ödmjuk och gripen tystnad. 

Får inte kristendomen göra den · 
kommande freden) utan penning
fursf.'J,r) diplomater och generaler) 
då ha vi det tredje världskriget 
inom trettio år. Och kommer det) 
så kommer det inte fler) för då är 
Herren färdig med oss. 

Fred r i,k Str öm. 
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25 år som dövstumpräst. 

Pastor Bonnevie Svendsen. 
Bilden tagen å Manilla i maj, då han 

vistades som flykting i Sverige. 

Den 1 jan. 1946 är det 25 år sedan 
Conrad Bonnevie Svendsen utnämndes 
till dövstumpräst och då närmast som 
hjälppräst hos sin far, Conrad Svendsen. 

Då greve Folke Bernadotte 

i början av november besökte Oslo 
höll de norska tysklandsfångarna 
en hyllningsfrst på hotell Bristol 
för sin populäre befriare. 

På festen talade också greve 
Bernadotte och sade bl. a. 

»Jag hade i tankarna ett ord av 
Fridtjof N ansen var gång jag 
skulle möta Himmler: »Det möj
liga är gjort - det omöjliga skall 
göras.» Och jag skäms icke att 
säga, att innan jag gick till ett så
dant sammanträffande, föll jag på 
knä och bad till Honom som allena 
kan hjälpa. Det är Honom ni kan 
tacka för att ni fick återse Norge.» 

( U r »Vårt L and».) 

Men redan å r 1917 hade han som stu
dent börjat hjälpa sin far med att be
söka de dövstumma på olika håll i lan
det. 

Conrad Bonnevie Svendsen föddes 
1898, samma år som dövstumhemmet 
på Nordstrand utanför Oslo blev upp
rättat. I hela sin uppväxttid var han 
tillsammans med dövstumma och det 
var åt dem han kom att ägna sitt stör
sta intresse. Han blev en oväderlig hjäl
pare åt sin far och det följde därför av 
sig själv att han blev faderns efterträ
dare som präst för Norges dövstumma. 
Liksom sin far har han besökt så gott 
som alla delar av landet och det är väl 
inte någon av landets dövstumma som 
han inte lärt känna. Han har blivit av
hållen och aktad över allt där han ver
kat. 

Under krigsåren och tiden efter fr i=; 

den har Conrad B. Svendsens krafter 
tagits i anspråk långt utanför de döv
stummas krets, men det är de dövstum
mas förhoppning att få behålla honom 
som sin präst. Han visade sin kärlek 
till de dövstumma genom att också un
der den tid han var statsråd förrätta 
gudstjänst i deras kyrka i Oslo. 

Vi dövstumma tackar honom för vad 
han varit för oss i alla dessa år och 
önska Guds välsignelse över hans gär
ning under kommande år. 

(Efter H enning Dahl i De döves blad.) 

AVLIDNA. 

Fru Inez Betula Lundberg, f. Ludvigs
son, Korsnäs, Dalarna, den 22 dec. , 
35 år. 

Carl Nikolaus Frunck, Söderhamn, den 
17 dec. 1945, 79 år. 

Änkefru Anna Wilhelmina Bäck, f. Gus
tavsson, den 13 jan., 81 år. 

Emma Kristina Söderberg, Strängnäs, 
den 18 jan., 81 år. 

Gustaf Edvard Jansson, Norrköping, 
den 23 jan. , 64 år. 

När min sista stund månd vara, 
Uppehåll mig med din hand. 
L åt min ande salig fara 
Hädan till ditt fröjdeland. 
öppna du mig livets dörr 
Och t i ll Faderns hus mig för; 
M i lde Herre J esu, Kriste, 
Jag din kärlek aldrig miste. 

( Sv. Ps. 590 V. 6. ) 
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Plan för daglig bibelläsning. 
10 f ebruciri- 9 m ars . 

Försök svara på följande frå gor vid din dagliga bibelläs
ning: 1) Finns här n å gon befallning att lyda? 2) Finns här 
n ågot löfte att g r ipa tag om ? 3) Finns här något annat, 
som Gud vill säga mig i dag ? 

10. 5 sönd. e . Trett. Ogräset bland v e-
t t. Ma tt. 13: 24- 30. 

U. Matt. 7: 21. Gör du Guds vilja? 
12. Matt. 8: 1- 3. Jesus är mäktig. 
13. Matt. 8: 5- 13. Tro på Jesus. 
J.4. Matt. 8: 14- 15. Jesus hjälper. 
15. Matt. 8: 23- 27. Om vi tro på J e

sus, behöva vi icke vara rädda. 
16 . Ma tt. 9 : 1- 7. Dina synder fö r lå t 8.s 

di ·. 

17. ptuagesima. A rbet wrna i v~n.r;år-
dcn . Ma tt. 20: 1- 16. 

18. Mat . 9: 9. Vill du följa J esus? 
19. Matt. 9: l 0- 13. »Jag har icke k om

mit för att k a lla rättfärdiga utan 
för a tt k ulla syndare.» 

20. Matt. 9 : 20 22. »Din t r o har hjälpt 
dig.» 

21. Matt. 9: '27 30. »Ske eder eft~r 
eder tro. 

22. Matt. 9: 32 : · . J sus och den döv-
stumme. 

23. Matt. 10: 1 . .J u a postlar. 

'24. Sexagesima. L i! n r l · n om sån in y s
m annen. Luk. : 4- 15. 

25. Matt. 10: 32- 33. Bekänn din t r o. 
26. Matt. 11: 2- 6. H errens underbara 

gärningar. 
27. Matt. 11: 28-30. J esus giver frid 

och ro i själen. 
28. Matt. 12: 9- 14. Jesus botar en sjuk 

på sabbatsdagen. 
1. Matt. 12: 22- 23. J esus botar en 

man, som är dövstum och blind. 
2. Matt. 13: 47- 50. Likn elsen om no

t en i havet. 

3. F astlagssönd. Se v i gå ·upp till .Je
rusalem. Luk. 18: 31- 43. 

1L Mat t. 14: 15- 21. J esus bespisar f em 
tusen män. 

5. Matt. 16: 21- 26. »Va d hjälper det 
en människ a, om hon vinner h ela 
världen men fö r lorar sin själ? » 

6. Matt. 17: 1- 8. Med J esus på för-
k laringsberg et . 

7. Matt. 18: 1- 4. Vilken ä r störst ? 
8. Ma t t. 18: 19- 20. Gem ensam bön . 
9. Ma tt. 18: 21- 22. Finns det n å gon , 

som jag icke vill för lå ta? 

Bön efter avslutad bibellä sning: T ack, gode Gud, för att 
rln g nom di tt he:iga or d har t r östat, lärt , förmanat och var
nat mig. Hjälp mig att i dag ly da ditt ord. Giv m ig en star
t ar tro. Och för mig av nåd till det evi.ga l i vet. Amen. 

Uii tJl , S:t Ansgar 
I I. 1 . Fru Vilma R 
i·H'nnsl världskriget 
1111•n • 

2 f ebr. 

llncli lcsvall, den 3 febr. kl. 13,30, sam-
11 1r1. fö eläsning. 

I i l , Järnvägshotellet, d n 9 febr . ef
t t' I' g udstjänsten. Dövstumlärare Sven 
. '·hyberg: »Alfred Nob 1 och Nobel-
1 l' isen ». 

Arvika, den 10 f ebr. f t r O'udstjäns-
1 ' D. Samma föreläsning . 

Örebro, Fabriksgat. 21 , den 6 f ebr. k l. 
L9,30. Pastor Skollerud : »F rån Norg es 
frihetskamp». 

U psala, E skCstuna, Norrköpin g, tid 
ch plats se gudstjänstlistan. P a sto1· 
!rnllerud, T r ondheim: »Kyrk a och f olk 

1 Norge under ockupa tionen ». 

VIGDA. 
Gösta Uno Svensson, Örebr o, och Alli 

Eva Mariann Nyberg, Karlstad, den 
22 dec. i Karlstads domkyrka. 

Curth H erber t Ingemar Arvidsson och 
Svea Maria Sterner, örebro, den 31 
dec. i ö. Fågelviks kyrka. 
H erren Gud, som har stiftat äktenska

pet , give dem nåd att besinna dess heliga 
för pli ktelser , och låt e sin välsi gnelse vila 
över varje redli gt ä k t a för bund. 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives av Svenska Kyrkans 
D iakonistyrelses Dövstumvt!rdsrdd, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstuni pastor S. G. Svenfors. 
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Gudstjänster i februari. 

Stockholms distrikt. 

S. 3. Stockholm, Jakobs kyrka kl. 1. 

F. 8. 

L. 9. 

s. 10. 

T. 12. 

T. 14. 
F. 15. 
L. 16. 
s. 17. 
s. 17. 
s. 24. 

Psalmer: 206:1- 2 (324); 217: 
2-3 (563); 31 (506); 63: 13 -
15. 
U psala, Lindska skolan kl. 1·. 
( Skollerud.) 
Eskilstuna, Klosters .Kyrka kl. 
3.30 ( Skollerud.) 
Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 
3.30 ( Skollerud.) 
Stockholm, Sveav. 36 kl. 7.30 
Församlingsafton. ( Skollerud.) 
Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 11. 
Sala, Kyrkan kl. 11. 
Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15. 
Broby, Funbo Kyrka kl. 10. 
Upsala, Tref.-kyrkgn kl. 1. 
Nyköping, S :t Nikolai kyrka 
kl. 12,30. 

S. G. S v e n f o r s. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Syster .Kar in b esöker: 

Katrineholm. Förs.salen, d en 10 febr. 
kl. 3. 

Visby. Förs.-huset, den 23 febr. kl. 7. 
Enskilt för kvinnor. 

Visby. Förs.-huset, den 24 febr. kl. 1. 
Andakt och föreläsning. 
Adr.: Hägerstensv. 221 n. b., Aspud

den. Bud kan sändas genom tel. 451666. 

s. 3. 
L . 9. 

s. 10. 

s. 10. 

s. 10. 

L. 16. 

L. 16. 

. L. 16. 

s. 17. 

s. 17. 

L. 23. 
s. 24. 
T. 28. 
L. 2/3 

L u n d s d i s t r i k t . 
Västervik, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
Landskrona, F'örs.-hemmet kl. 
18. 
Lund, Dövstumskolan kl. 9,30. 
Barngudstj . 
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 
kl. 16. 
Kalmar, Domkyrkan kl. 11. 
(Bratt). 
Hovmanstorp, · Dövstumhemmct 
kl. 12. 
Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 
19. Förs.-afton. 
Ronneby, Kyrkan kl. 14. Nattv. 
(Bratt). 
Karlskrona, Kyrkan kl. 13.30. 
Nattv. 
Kristianstad, Kyrkan kl. 13. 
Nattv. (Bratt). 
Tranås, Kyrkan kl. 18. Nattv. 
Nässjö, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
Lund, Blindskolan kl. 19. 
Ängelholm, Kyr kan kl. 18. 
Nattv. 

S. 2/3 Lund, Klosterkyrkan kl. 12. 
Nattv. 

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

Vänersborgs distrikt. 
S . 3. Kungälv, Kyrkan kl. 13. 
S. 3. Alingsås, Förs.-hemmet kl. 18. 
L. 9. Varberg, Förs.-hemmet kl. 15,30. 
S. 10. Halmstad, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 10. Falkenberg, Kyrkan kl. 16. 
T. 14. Alingsås, Församl.-hemmet kl. 

L. 16. 
L. 16. 
s. 17. 
L. 23. 
S. 24. 

18,30. Församlingsafton. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 11. 
Borås, Förs.-:hemmet .kl. 17,30. 
Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 17. 
Skövde, Kyrkan kl. 17,30. 
Lidköping, Förs.-hemmet kl. 
12,15. 

S. 24. Skara, Förs.-hemmet kl. 16. 
L. 2/3. Kungsbacka, Kyrkan kl. 13. 
S . 3 /3. Vänersborg, Förs-hemmet kl. 13. 
Under pastor Bergfelts sjukledighe t 

uppehålles dövstumprästtjänsten av 
kyrkoherde 

F o l k e T h u r e s s o n. 

Post och meddelanden kan sändas un
der tillfällig adress: V. Skansgat. 1 b 

(Dövstumskolan), Göteborg. 

L. 

s. 

s. 

s. 

L. 

s. 

L. 
L. 

s. 
s . 

s. 

s. 

s. 

2. 

3. 

9 

"· 

3. 

9. 

10. 

16. 
16. 

17. 
17. 

17. 

24. 

3/3. 

(Tel. 17 59 20.) 

ö r e b r o d i s t r i k t. 

Gävle, s :t Ansgars hus kl. 18. 
Föreläsning och förs.-afton. 
Gävle, Dövstumskolan kl. 10. 
Barngudstjänst. 
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 14. 
Nattvard. 
Örebro, Dövstumfören. kl. 7.30. 
( Skollerud. ) 
Kil, Järnvägshotellet kl. 16,30. 
Därefter föreläsning. 
Arvika, Kyrkan kl. 13. Däref
ter föreläsning vid årsmötet. 
Halls berg, Adventskyrk. kl. 16. 
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 15,30. 
(Lund.) 

Mora, Kyrkan kl. 13. (Lund.) 
örebro, N. Förs.-hemmet kl. 
9,30. Barngudstjänst. 
Örebro, Nikolai kyrka kl. 13,30. 
Nattvard. 

Hofors, Kyrksalen kl. 13. Natt
vard. 
Repbäcken, Alvnäs kl. 9.50. 
Idrottsgudstjänst. (Lund.) 

I v ar S v en n as. 
Slussgatan 9, örebro . . Tel. 226 05. 

A; B Gustaf Lind.ström s Boktr., Stockholm 1946 


