
N:r 2. Arg. 17. Mars 1946 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade. Trärelief av Dagfin Werenskiold. 

DU KOM TILL OSS AV HIMLEN NED, 
FÖR OSS DITT LIV I STRID FRAMSKRED, 
OCH KORSE~S DÖD FÖR OSS DU LED 
ATT OSS FöRVARVA EVIG FRED. 

OCH ATT VI DETTA SKOLA TRO, 
DU LOVAT SJALV ATT HOS OSS BO 
OCH HUGNA SJALEN MED DEN RO, 
SOM FÖDS AV KARLEK, HOPP OCH TRO. 

Sv. Ps. 193: 13-14. 
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En dröm. 
En av mina dövstumma vänner, 

som länge varit sjuk, har skrivit 
till mig och berättat om en dröm, 
som han har haft. Han drömde, 
att han såg Jesus. Och han bad, 
att Jesus skulle göra honom frisk 
och fullt arbetsför. Men Jesus sva
rade: »Nej.» Då bad han, att Je
sus skulle ta emot hans själ, när 
han skulle dö. Och detta lovade 
Jesus. Då kände han sig glad och 
lugn. 

Jag tycker, att det var en märk
värdig dröm. Och jag har tänkt så 
här för mig själv: Om Jesus i 
drömmen hade lovat att göra min 
vän fullt frisk, då hade han genast 
blivit mycket glad. Men då hade 
han kanske glömt att bedja den 
andra bönen, att Jesus skulle ta 
emot hans själ. Och det var ändå 
det viktigaste. 

Du, som är sjuk. Du har kanske 
många gånger bett, att Gud skall 
göra dig frisk igen. Men du har 
inte blivit frisk. Och nu tänker du 
kanske, att Gud inte har hört din 
bön. Eller att Gud inte kan hjälpa 
dig. Men jag vet säkert, att Gud 
har hört din bön, och att Gud både 
kan och vill hjälpa dig. Men Gud 
vet bättre än du själv, vad som är 
bäst för dig. Om Gud genast gjor
de dig frisk, så kanske du glömde 
att bedja om själens frälsning. Och 
det är det allra viktigaste. Käre 
vän. Fortsätt och bed till Gud om 
hälsa. Men bed först och främst, 
att Herren frälsar din själ. 

Och du, som ännu är frisk. Glöm 
inte att bedja som min dövstum
me vän: »Herre, tag emot min själ, 
när jag dör». 

I. S. 

Det blev ljust igen. 
Han var väl en ganska vanlig 

pojke, men Gud fick på något sätt 
en så märkvärdigt stor makt över 
honom. Så blev han en predikare, 
fastän han aldrig stod i en predik
stol. Och vad han predikade, det 
gick till hjärtat. Ändå blev han 
inte mer än åtta år gammal. 

Han var en ganska vanlig pojke, 
som tyckte om upptåg och äventyr. 
Hans föräldrar, som älskade ho
nom så mycket som man bara kan 
älska sin ende son, kände sig aldrig 
riktigt lugna för honom. Han var 
en riktig »rackarunge», frisk och 
levande. Bland det roligaste han 
visste var, när han på lördagen 
brukade få ha en boxningsmatch 
med fadern. Den slutade alltid med 
att fadern »måste » erkänna sig be
segrad - till pojkens stora för
tjusning. 

Men han var också en ridderlig 
pojke, inte minst gentemot sin mor. 
Ibland satt modern ensam och läste 

eller stickade. Då kunde pojken 
avbryta den vildaste lek med kam
raterna, gå ifrån dem och till mo
dern, smyga · sig intill henne och 
viska i hennes öra: »Mamma ska 
inte sitta här ensam. Jag ska vara 
hos mamma». 

Hemmet var ett vanligt stock
holmshem. Kristendomen hade 
man inte så stort intresse för; 
det var ju så mycket annat 
man »måste» hinna med. Sällan 
talade man om Gud och Jesus. Vis
serligen fick barnen be sin afton
bön, och någon gång fick de följa 
med till kyrkan. Men där fanns 
inte mycket av levande kristendom 
i hemmet, och pojken gick aldrig i 
söndagsskolan .. 

Därför var det inte underligt, att 
far och mor blev förvånade, när 
han en dag - det var i femårsål
dern - kom hem och talade om, 
att han skulle bli präst. Fadern 
försökte få pojken att ändra sina 
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VARFÖR MÅSTE JESUS LIDA OCH DÖ'll 

»Och de skola gissla honom och döda honom. » 
Luk. 18: 33. 

Varför måste Jesus lida och dö? Jo, för 
att han skulle bli vår Frälsare. 0 rn Jesus 
inte hade lidit och dött, så hade vi ingen 
Frälsare. 

Vi äro alla syndare. Vi äro ovärdiga att 
vara Guds barn. Vi äro värda att straffas 
och förkastas av Gud. Och ·vi själva kunna 
aldrig göra oss fria från synden. 

Men Jesus har tagit på sig vår synd och 
skuld. Han har blivit straffad i stället för 
oss. Han har betalt hela vår ~kuld till Gud. 
Han är vår Frälsare. 

Nu kan inte synden stänga oss ute från 
himmelen och från Gud. Om vi tro på Jesus, 
få vi förlåtelse för all vår. synd. 

Vad skola vi då göra? Vi skola varje dag 
bekänna alla våra synder och bedja om Guds 
förlåtelse. Och vi skola tänka på allt vad 
Jesus har gjort för oss. Vi skola tro på Jesus. 
Vi skola av hjärtat hålla oss till honon. Då 
äro vi Guds barn. Då äro vi saliga. Amen. 

I. s. 
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framtidsplaner: »Skulle du inte 
kunna bli läkare istället. En dok
tor kan ju göra så mycket gott, 
han kan ju bota kroppen. » Men 
pojken hade genast ett svar att ge: 
»Men pappa, själarna behöver väl 
också botas, behöver de inte?» -
Han hade fått kallelsen. Han visste 
vad han ville, och han ville bli 
präst. 

Men den som har fått kallelsen 
att bli präst, han möter ofta fres
telser att svika den kallelsen. Ock
så pojken hade sina funderingar. 
En dag kom han till modern och 
frågade: »Mamma, har präster bra 
betalt?» Modern visste inte riktigt 
vad hon skulle svara, men hon me
de, att prästerna nog inte hade så 
särskilt stor lön. Pojken stod och 
tänkte en stund. Men så klarnade 
blicken ocn pannan, och han sa: 
»Jag blir präst ändå, för det som 
man har skrivit in i sitt hjärta om 
Gud, när man ar liten, det måste 
man göra, när man blir stor.» 

Hans liv blev inte långt. När 
han var åtta år kom sjukdomen -
barnförlamning. På några få da
gar förde den till döden, medan far 
och mor i bönen brottades med en 
Gud, som de hade så svårt att för
stå - som föreföll dem så grym. 

Pojkens nattsköterska var en 

troende kristen. Hon har berättat 
om hans sista natt, då hon satt ocli 
bad för honom. Plötsligt blev det 
så mörkt för hans blick - kanske 
kände han skräck inför dödens när
het. Sköterskan bad så innerligt 
om att kunna hjälpa honom på nå
got sätt. Hon gick fram till det 
lilla bordet i rummet. Där låg ett 
krucifix (en bild av Jesus på kor
set), som pojken fått av sin syster 
och som han älskade. Sköterskan 
tog det och lämnade det till pojken. 
Han fattade det i sin hand, låg och 
såg på det. Hans blick blev så ljus 
och trygg, all ångest var borta. 
Och så sa han efter en stund: »Det 
var tur, att jag fick korset med Je
sus. Nu blev det ljust igen. Om jag 
också inte har mamma här nu, så 
ser jag Jesus.» 

Nästa förmiddag dog han plöts
ligt och stilla; han somnade in med 
ett leende. »Den så dör, han dör 
väl.» 

Men ännu idag predikar han om 
tre ting: Att det är lika viktigt att 
bota själen som att bota kroppen; 
att man aldrig får svika en kallelse, 
därför att man tänker på dess yttre 
följder ; och att den stora konsten 
i livet och inför cföden, det är att 
se på Jesus. 

Efter S. Norrby i Oscars förs.-blad. 

Den outtagna vinsten. 
En hälsning till dem, som inte 

brukar gå i kyrkan från en f. d. 
gudsförnekare. 

Det meddelades i radio för en tid 
sedan, att staten har nära en halv 
miljon kronor kvar av gamla obli
gationsvinster, som ingen har häm
tat ut. Det var nog mer än en som 
undrade, om han inte borde för
söka få tag i en dragningslista för 
att se efter, om det inte möjligen 
var fråga om hans pengar. Ty det 
är ju skada, att så mycket pengar 
ska »frysa inne». 

De här raderna handlar nu om 

din förmögenhet och dina pengar, 
som håller på att frysa inne. Det 
är nämligen så att du har en plats 
som väntar på dig och som ger 
dig de bästa möjligheter för fram
tiden. Men du har ännu inte till
trätt den platsen. 

Vad är det nu fråga om för en 
plats? 

Det är fråga om din plats i kyr
kan. Ty i kyrkan har du en egen 
plats. Då och då får du veta, att 
det ordnas en gudstjänst för döv
stumma i din hemtrakt. Vid den 
gudstjänsten står en plats och vän-



tar på dig. Om du kan komma till 
gudstjänsten men inte kommer dit, 
då får din plats stå tom. 

Varför står nu kyrkan där, och 
varför finns det en plats för var 
och en vid gudstjänsten? 

Det är inte svårt att svara på. 
Den står där, därför att Gud vill, 
att alla människor skola bliva fräl
sta. Så har Gud själv sagt. 

Kyrkan står där, därför att det 
en gång levde en man, som hette 
Jesus Kristus. Han levde och dog 
för vår skull, för att vi skulle få 
evigt liv. 

Kyrkan står där, därför att det
ta livet inte är det enda livet, som 
vi har. Efter detta livet på jorden 
kommer ett annat liv, som egentli
gen är det enda, som är värt att 
kallas liv. Då skall var och .en av 
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oss göra räkenskap för huru vi le
vat under detta livet här på jor
den, och där kan vi var och en -
om vi tror på Kristus - få del i 
det liv som aldrig dör. 

Det är ju mycket viktigt, att alla 
människor får veta detta. Och så
dant talar man om i kyrkan. Guds
tjänsten är till för att göra detta 
riktigt levande för oss. Därför 
finns det en plats vid gudstjänsten 
också för dig. 

Många människor tror inte på 
detta. De menar, att de har lärt så 
mycket naturvetenskap och är så 
bildade, att de inte alls kan tro på 
vad som står i Bibeln och vad som 
talas om i kyrkan. Men några av 
de där »bildade» människorna mö
ter sedan Gud. Och då får de lära, 
att de förut varit mycket okunniga. 



Ty om man inte vet något om 
Gud och om en levande tro på Gud, 
då är man mycket okunnig, även 
om man vet mycket om naturen 
och livet på jorden. 

Vad har man då för nytta av 
att gå i kyrkan? 

På den frågan kan vi svara med 
två ord ur Bibeln. Först ett, som 
vi hör i början ~v varje gudstjänst: 
»Herren är i sitt heliga tempel» -
eller som man tecknar så: »Gud 
bor i kyrkan». Det kan vi inte för
klara, men det är så. Det är ofta 
lättare att känna, att Gud är nära 
oss i gudstjänsten än på något an
nat ställe. Gud själv kommer oss 
nära i Bibelordet och predikan, i 
bönerna och i den heliga Nattvar
den. Ja, själva kyrkan hjälper oss 
att känna, att Gud är nära. Det 
är inte alls nödvändigt, att vi be
griper allt i gudstjänsten - vi kan 
ändå möta Gud där. I början för
står vi kanske bara litet, men år 
efter år förstår vi mer. Aldrig blir 
vi riktigt färdiga med gudstjän
sten, men därför behöver vi heller 
aldrig tröttna på den .. 

Det andra ordet som säger vad 
man har för nytta av att gå i kyr-

Försäljning 
anordnas av 

A.rbetskr etsen för dövstumma 

i lokalerna Sveavägen 36 

fredagen den 15 mars kl. 12- 9. 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives . av Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvdrd8r<'id, 

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Bvenfors. 

kan står i Romarbrevets 9 :e kapi
tel och lyder så: »Tron kommer 
av predikan». Det kan vi inte hel
ler förklara, men miljoner och åter 
miljoner människor har upplevat, 
att det är sant. Guds ord har den 
hemlighetsfulla makten att väcka 
människans tro och hålla den le
vande. Ingen annan makt på jor
den kan göra detta. Därför får man 
aldrig någon fast tro, om man bara 
går i kyrkan någon enda gång utan 
bara om man går i kyrkan så ofta 
man kan och så varje dag läser 
Guds ord och beder. 

Kanske ler du nu en smula tviv
lande och säger : Jag tror ändå inte 
riktigt på det här. Men i så fall 
säger du motsatsen till vad Kris
tus säger. Tycker du verkligen att 
det är skäl i att lita mera på dig 
än på Kristus? Eller att lita mera 
på någon politiker eller tidnings
redaktör i världen? Knappast! 

Du lever orätt, så länge du inte 
tar vara på Guds ord och så länge 
du låter den plats stå tom, som 
Gud har ställt. i ordning åt dig, för 
att också du skulle bli Guds barn. 

Fritt efter Bo Gi.er t.z. 

KUNGöRELSE FöR F. D. FöRSTA 
DISTRIKTET. 

Understöd ur Carl och Edla Liljas 
fond för fattiga dövstumma sökes före 
den 1 april. Ansökan insändes till pastor 
S. G. Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten. 

I ansökan skall angivas understödets 
ändamål och summans storlek. Behovet 
av understöd skall vara intygat av präst 
eller kommunalman i hemorten. Under
stöd lämnas i första hand för utbildning 
i yrke eller för utövning därav eller för 
annat ändamål, som avser att befrämja. 
sökandens livsuppehälle. Om understöd 
lämnas till inköp av arbetsmaskiner el
ler verktyg förbli dessa fondens egen
dom, men de få av understödstagaren 
användas så länge han behöver dem. 

Understöd skall i regel avse att av
hjälpa tillfälligt behov och utgår endast 
till dövstumma från gamla första di 
striktet med företräde för dem som bor 
i Dals härad och Östergötlands län. 

Understöd utdelas först efter den 1 
juli. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
10 mars- 6 april. 

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? 

10. Botdagen. Vänd åter t i ll H erren. 
Jer. 8: 4-7. 

11. Matt. 19: 13- 15. Himmelriket till
hör barnen. 

12. Matt. 19: 16- 22. Vad fattas mig 
ännu? 

13. Matt. 19 : 23- 26. För Gud är allting 
möjligt. 

14. Matt. 20: 25- 28. Störst är den som 
tjänar. 

15. Matt. 20: 30- 34. Herre, förbarma 
dig över oss. 

16. Matt. 21: 1-9. >.\ Se, din konung 
kommer till dig». (v. 5 ) Hur tar 
du emot honom? 

17. 2 sönd. i Fastan. Den kananeiska 
kvinnan. Matt. 15: 21- 28. 

18. Matt. 22: 1- 10. Kommer du , när 
H erren kallar? 

19. Matt. 22: 11- 14. Har du bröllops
kläder? (här = Kristi rättfärdighet). 

20. Matt. 22: 15- 22. »Så given då kej
saren, vad kejsaren tillhör, och Gud, 
vad Gud tillhör .» (v. 21). 

21. Matt. 22: 34-40. Det förnämsta 
budet. 

22. Matt. 23: 11- 12. »Den som ödmju
kar sig, han skall bliva upphöjd. » 

23. Matt. 23: 37- 39. »I haven icke ve
lat.» (v. 37.) 

24. 3 sönd. i Fastan. BUven ljiisets 
barn. J oh. 12: 35- 36. 

25. Jungfru Marie Bebådelsedag. 
Ängelns budskap till Maria. Luk. 
1: 26-38. 

26. Matt. 24: 3- 8. »Sen till, att ingen 
förvillar eder». (v. 4.) 

27. Matt. 24: 9- 14. »Den som är stånd
aktig intill änden, han skall bliva 
frälst». (V. 13.) 

28. Matt. 24: 23- 27. Den sista tidens 
villfar els er. 

29. Matt. 24: 29- -36. Ingen kan räkna 
ut, när Kristus kommer . (v. 36.) 

30. Matt. U: 42- 44. Är jag redo i 
dag? 

31. Midfastosöndagen. J esus bespisar 
fem t ·usen män. Joh. 6: 1- 15. 

1. Matt. 25: 1- 13. Vaken! 
2. Matt. 25: 14- 30. Vi äro Guds för

valtare. 
3. Matt. 25: 31- 40. Skall jag stå på 

Konungens högra sida i den stora 
domen? 

4. Matt. 25: 41- 46. Eller skall jag stå 
på hans vänstra sida? · 

5. Matt. 26: 1- 13. Älskar jag Jesus? 
Hur mycket vill jag offra för ho
nom? 

6. Matt. 26: 14--25. »Icke är det väl 
jag, Herre? » ( v. 22.) 

Bön efter avslutad bibelläsning: T ack, gode Gud, för _att du 
genom 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 l ivet. Amen. 

VIGDA. 
Nils Rune Ingvar Wangenfors (höran

de) och Birgit Edit Ingeborg Wetter 
gren, Stockholm, (Katrineholm), den 
2 febr. i Gustav Vasa kyrka. 

Richard Esaias Liljedahl, Stockholm, 
och Svea Viktoria Lovisa Norm an, 
F årö, den 23 febr. 

H erren Gud, som har stiftat äkten
skapet, g'ive dem nåd att besinna dess 
heliga förpliktelser och låte sin välsig
n lse v ila över varje redligt äkta för
bnnd. 

AVLIDNA. 
Lilly Dagmar Viola Svärdström, Söder

bärke, Dalarna, den 14 jan. 30 år. 

Kar l Axel Karlsson, Skänninge, den 24 
jan., 74 år. 

Hilde Mortim er Olsson, H isingsbacka, 
den 28 jan., 70 år. 

Milda Vilhelmina Landen, född östling, 
Stockholm, den 12 febr., 83 år. 

E rik Linderholm, Malmö, den 13 fehr., 
58 år. 

Jenny Karlsson. f. Johansson, Turinge, 
Söder m., den 15 febr., 77 år. 

Karl Alrik Andersson, Dingtuna, Väst
manland, (förr i Nyköping) den 17 
febr., 67 år. 

Inez Elvira Holst, Höör (Ystad) den 
20 febr ., 46 år. 

H erren skall vara ditt eviga ljus. 
(Jes. 60: 20. ) 
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Gudsljiinster i mars. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

S. 3. Stockholm, Manilla kl. 10.30. 
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

Psalmer: 76: 1, 94, 89, 76: 8. 
L. 16. Motala, Kyrkan kl. 5.30. 
S. 17. Mjölby, Kyrkan kl. 2.30. Natt

vard. 
T. 19. Stockholm, · Sofia Förs.-sal. kl. 

7.30. Förs.-afton. 
0. 27. Stockholm, Pastor Kvan från 

Danmark. Plats meddelas se
nare. 

L. 30. Finspång, Slottskapellet kl. 2.30. 
Nattvard. 

L. 30. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem 
kl. 7.30. 

S. 31. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Nattvard. · 

S. G. Sven fors. 

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Syster Karin besöker: 
S. 24. Arboga, Nikolaigården kl. 1. 
M. 25. Västerås, Kyrksalen kl. 1. 

Adr.: Hägerstensvägen 221 n. b. Asp
udden. Tel. 45 70 03. 

Lunds distrikt. 

L. 2. Ängelholm. Kyrkan kl. 18. 
Nattv. 

s. 3. Lund, Klosterkyrkan kl. 12. 
Nattv. 

T. 7. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

L. 9. 

s. 10. 

s. 10. 

L. 16. 
s. 17. 
s. 17. 

L. 23. 

s. 24. 
M. 25. 
T. 28. 
L. 30. 
s. 31. 

kl. 12. Nattv. 
Trelleborg, Kyrkan kl. 18. 
Nattv. 
Malmö, S:t Petri kyrka kl. 16. 
Nattv. 
Älmhult, Kyrkan kl. 12.30. 
Nattv. (Bratt.) 
Ljungby, Kyrkan kl. 16.30. 
Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 
Växjö, Domkyrkan kl. 13.15 
(Bratt). 
Jönköping, Kristine förs.-hem 
kl. 19. 
Eksjö, Kyrkan ·kl. 13.15. Nattv. 
Vetlanda, Kyrkan kl. 13.30. 
Lund, Blindskolan kl. 19. 
Eslöv, Kyrkan kl. 18. Nattv. 
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 
13. 

C.-A. Ar e skog. 
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. 
L. 2. Kungsbacka, Kyrkan kl. 1. 
S. 3. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 1. 
L. 9. Strömstad, Kyrkan nattv. kl. 12. 

L. 9. Grebbestad, Kyrkan nattv. kl. 
3.45. 

S. 10. Lysekil, Förs.-hemmet kl. 12.30. 
L. 16. Vara, Kyrkan kl. 12.30. 
S. 17. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 

11. 
S. 17. Uddevalla, Förs.-hemmet kl. 3. 
S. 23. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 3.30. 
S. 24. Falköping, Kyrkan kl. 1 (Sven-

fors och Thuresson). · 
M. 25. Mariestad, Kyrkan kl. 1 (Sven-

fors). 
M. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 
S. 31. Varberg, Kyrkan kl. 1. 
S. 31. Halmstad, Förs.-hemmet kl. 5. 
M. 1/4• Laholm, Förs.-salen kl. 10. 

Vikarie under pastor Bergfelts sjuk
ledighet är kyrkoherde 

Folke Thuresson. 
Post och meddelanden kan sändas un

der adress V. Skansg. 1 b, (Dövstum
skolan) Göteborg. Tel. 17 59 20. 

s. 3. 
s. 3. 
L. 9. 

s. 10. 

L. 16. 

s. 17. 

L. 23. 
s. 24. 
L. 23. 

s. 24. 

M.25. 

L. 30. 

s. 31. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
Kumla, Kyrkan kl.· 16. Nattvard. 
Kristinehamn, Kyrkan kl. 18. 
Nattvard. 
Karlstad, Domkyrkan kl. 13. 
Nattvard. 
Falun, . St. Kopparbergs kyrka 
kl. 18.Nattvard. 
Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
Nattvard. 
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 16. 
Orsa, Kyrkan kl. 13. Nattvard. 
Hedemora, Förs.-hemmet kl. 16. 
(Lund). 
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 14. 
(Lund). 
Älvdalen, Kyrkan kl. 13. Natt
vard. 
Krylbo, Förs.-hemmet kl. 16.30. 
Nattvard. 
Lindesberg, Kyrkan kl. 13. 

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

Syster Karin besöker: 
L. 9. Färila, Prostgärden kl. 16. 
S. 10. Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 13. 

FÖRELÄSNINGAR. 
Gävle. Staffans Förs.-hem, den 16 

mars kl. 6. Fröken Rut Pettersson: 
»Newyork - världens största stad». 

Ljusdal, Centralkondis, den 17 mars 
kl. 1.30, samma föreläsning. 

Hedemora, Sterners pensionat, den 23 
mars efter gudstjänsten. Fröken Fonde
lius: »Japan och dess folk ». 

Falun, Husmodersfören., den 24 mars 
kl. 2, samma föreläsning. 

A/ n Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946 
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