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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Ingrid Malmslröm-Jövinger : Den gode herden. 

Herren är min herde, mig skall intet fattas . 
Han leder mig på rätta vägar. ·-
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, 
fruktar jag intet ont, ty du är med mig. [Ur Ps. 23J 



Den gode herden. 

Den danske prästen Olfert Richard 
berättar: 

Jag kommer ihåg en liten händelse 
som inträffade i Stockholm för snart 
tjugo år sedan. En dag besökte jag 
en söndagsskola. Läraren var en ståt
lig, svensk officer, ljus och lång, i 
den vackra svenska uniformen, och 
med ett ansikte som lyste av godhet 
och manlighet. Det var sedermera 
överste Emil Melander. De hade just 
herdepsalmen till text. Kaptenen 
skrev upp de fyra orden på tavlan: 
Herren är min herde, och frågade se
dan: Säg mig nu, vilket av de fyra 
orden skulle ni vilja särskilt stryka 
under såsom det viktigaste? - H er
ren, sade de alla. Jaså, sade kapte
nen, ja för all del - det är gott att 
ha en herre, som kan råda över oss 
och styra oss; vi duger inte till att 
regera själva. Vi sätter ett streck 
där. Men jag skulle ha satt strecket 
på ett annat ställe - kan ni gissa 
var? - Herde, ropade de. Låt gå, 
sade läraren, det är gott att ha en 
herde, som kan vakta oss och föda 
oss och söka upp oss, när vi gått vil
se. Men jag skulle ändå ha satt strec
ket under ett annat ord - vilket, 
tror ni ? - Är, ropade de alla i kör. 
Kaptenen log: ja då, ni har rätt: vad 
hjälpte det, om han hade varit vår 
herde en gång, men nu inte vore det 
längre, eller om han bleve det en 
gång framdeles, men inte just nu vo
re det. Vi stryker under är! Men jag 
skulle ändå ha strukit under ett an
nat ord - och ni kan tänka på det 
så länge. 

Skall jag påminna om Sören Kier
kegaards historia om hästarna, de 

präktiga hästarna av ädlaste ras, 
stolta djur med hög resning? Det var 
en rik man, som köpt dem för att 
skryta med dem. Han ville köra dem 
själv, fastän han inte kunde köra. 
Inom kort var det omöjligt att känna 
igen hästarna. De gingo med hängan
de h.uvuden och drogo benen efter sig 
som två gamla uttjänta krakar. Det 
var tydligen något fel på dem, och 
man sände efter djurläkaren. Han 
sade, att det var inget fel på djuren, 
men de var dåligt körda. Och så lät 
mannen kungens kusk köra dem. Och 
kungens kusk, han kunde köra! - I 
samma ögonblick hästarna kände, att 
kunniga händer höllo tömmarna, blev 
de som förvandlade: de reste huvu
dena, näsborrarna fnyste, ögonen 
gnistrade, varje sena spändes, och de 
flögo nedåt vägen, så att alla vände 
sig om och såg efter dem och sade: 
Har ni sett sådana präktiga djur ! 

Detta är en historia ·om att det är 
viktigt att den rätte får styra över 
oss. Om du låter dåliga människor 
bestämma över dig, eller om du låter 
dina orena drifter, din fåfänga, din 
själviskhet eller dina pengar härska 
över dig, då blir du till sist olycklig. 
Men om du låter Gud, din rätte herre, 
leda dig och säger: Herre, du skall 
härska över mina tankar! Du skall 
bestämma över min tid och mina 
pengar och mina krafter - ja, både 
över min kropp och min själ! Då 
skall du få se, att det blir till din 
lycka! Och du skall till sist kunna 
jublande bekänna: 

Herren är min herde 
mig skall intet fattas. 

Konung, vi ville gärna t r o 
vad om di tt rik e förtäl j es. 
Aldrig vdrt h j ärta f inner r o, 
förrän därinn e det dväljes. 
D ärfö r vi alla söka di g. 
Själarnas H erde, sök du mig , 
aldr ig jag når dig eljes. 

Sv. ps. 532: 6. 
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»Till dess doden skiljer eder åt.» 

Långt inne bland Norges fjäll lig
ger ett litet torp. Där föddes en gos
se, som fick namnet Ole. Ej långt 
därefter dog modern. Tidigt fick poj
ken hjälpa far med arbetet på torpet. 
Och när far dog några år senare fick 
Ole överta kontraktet med bonden på 
storgården. 

Ole arbetade för två. Och en dag, 
då han fyllt 25 år, stod han där med 
köpekontraktet på fickan. Han var nu 
självägande. Mycken svett och möda 
hade det kostat honom, men nu gällde 
det att fortsätta med nyodlingen, så 
att den kunde föda ko och några get
ter. Förr kunde ej hans lyckodröm
mar gå i uppfyllelse. 

Ingeborg Nordtorp hade lovat att 
vänta. Ole hade varit fästad vid hen
ne från skol tiden. Den tyngsta dagen 
i Oles liv var, då han märkte, att so
nen till en storbonde sökte vinna hen
nes kärlek. 

Ole fortsatte att arbeta och slita. 
Nyodlingen och den nya stugan skulle 
göras färdiga. V~rje år växte sum
man i hans sparbanksbok. Nu fanns 
det inte mindre än 3 000 kronor på 
den. Men då var Ole redan 35 år. 

Vid den tiden kom Ole och Inge
borg överens om, att de skulle fira 
bröllop om ett år. Då skulle de bli två 
om arbetet och glädjen. Men först 
måste han ha det nya huset färdigt. 
Han skulle fälla några stora träd och 
föra dem fram till sågen. 

En kväll kom Ingeborg på besök. 
Men Ole var inte .hemma. Elden hade 
för länge sen slocknat i ugnen. Hon 
förstod, att något hänt och rusade ut, 
och så fann hon honom i skogen un
der ett fällt träd. Hur hon bar sig åt, 
visste hon inte, men snart låg Ole i 
sin säng. När hon bar in honom, 
hängde benen slappa, ansiktet var vitt 
och ögonen slutna. Men Ole var vid 
liv, ty pulsen slog fastän svagt. Han 
fördes till sjukhuset i Oslo och fick 
där den bästa vård, men ingenting 

hjälpte. Ole förblev lam i bägge be
nen och blind på båda ögonen. 

Fram på våren reste Ingeborg den 
långa vägen till Oslo för att träffa 
Ole. Hos professorn fick hon medde
lande om, att Ole var och förblev 
krympling och blind. Ole hade fått 
samma besked några dagar förut. 
Han låg där så stilla och blek i sin 
säng i den stora sjuksalen, då Inge
borg kom in. Hon gick fram och sat
te sig vid sängen utan att säga ett 
ord. Ole låg tyst han också. Så fat
tade hon hans hand. Ringen, som 
hon givit honom för tio år sen, höll på 
att falla av fingret. Händerna hade 
blivit så tunna. Ole kände, hur en 
varm tår föll på hans hand. 
· - Det blev inte, som vi hade tänkt, 
sade han. 

- Nej, det blev inte det, sade Inge
borg med skälvande röst. 

Men efter en stund var rösten åter 
stadig, då hon sade: 

- Guds vilja är alltid den bästa. 
Hon fick intet svar, men hon såg, 

att det ryckte i det bleka ansiktet på 
kudden. Långsamt drog han sin hand 
ur hennes. 

- Du behöver inte vara bunden vid 
mig längre, Ingeborg. Jag vet, att jag 
kommer att förbli krympling för livet 
och en börda för mig och andra ... 
Men jag vill ditt bästa, Ingeborg. 

Orden kändes som knivstyng i hen
nes hjärta. Innan hon hunnit säga 
något, drog han sakta ringen av sin 
hand och lade den i Ingeborgs. · Hon 
kämpade först med gråten, men så 
tog hon beslutsamt Oles hand och sat
te ringen tillbaka på fingret. Däref
ter böjde hon sig ned och viskade i 
hans öra: 
- Till dess döden skiljer oss åt. 

Ännu en gång sökte Ole förmå hen
ne att ta ringen tillbaka, men inget 
hjälpte. Ingeborg hade klart sett sin 
väg och beslutat att gå den _: med 
Guds hjälp. 

Några månader därefter fördes Ole 
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tillbaka till sin hembygd. Där vig
des de två tillsammans. Prästen ta
lade så varmt över Jesu ord: »Ingen 
har större kärlek, än att han giver 
sitt liv för sina vänner» ! Han talade 
så gripande om Honom, som gav sitt 
liv på korset, och som blivit ett före
döme för oss, att vi skulle vandra i 
hans spår. Men han talade även om 
den trofasta kärlek, som kan binda 
tvenne hjärtan samman för hela livet 
och giva dem kärlek och offermod att 
tillsammans kämpa livets ofta hårda 
strid. Ole låg på sin bår och tänkte 
på Ingeborg, som stod där så frisk 
och stark och villig att bära bördorna 
även för honom. Men Ingeborg tänk
te på Ole, som stupat i kampen för 
att bereda dem ett hem, som deras 
kärlek skulle göra så varmt och ljust. 

Ingeborg och Ole ha nu levat till
sammans nära en mansålder. Hon 
blev hjälpfru i bygden. Ingen kunde 
arbeta med sådan glädje såsom hon. 
Ryggen började krökas och håret att 
gråna, men hon fortsatte likväl den 
stundom hårda kampen. Aldrig kun
de hon förmås att begära någon hjälp. 

Om du går skogsstigen till det lilla 
torpet, så finner du dörren stängd. 

Trots de 70 åren går Ingeborg ännu 
på ar bete i gårdarna. Men under en 
sten ligger nyckeln. Du kan gå in och 
hälsa på Ole. Han ligger där i sin 
säng. Allt är rent omkring honom. 
Det doftar av nyhugget enris. Allt 
verkar så hemtrevligt. Om du sätter 
dig ned och språkar med Ole, så skall 
han berätta för dig om Ingeborgs 
uppoffrande kärlek, som förde honom 
till den Frälsare, som gav henne kraft 
att leva ett liv i daglig uppoffring. 
Han skall även säga något om, hur de 
båda kämpat för att kunna ta lidan
det ur Hans hand. Men framför allt 
skall han säga dig, hur glada och 
tacksamma de är för att Gud så tro
fast lett dem på deras väg genom li
vet. Och han tillägger: När jag blev 
blind, då fick jag se Jesus. 

Du vänder tillbaka från ditt besök 
i det lilla torpet rikare än du kom 
dit. Du har fått se, att det finns en 
trohet och kärlek som varar livet ut. 
Som det står i den norska vigselord
ningen: »Intill döden skiller eder ad». 

Efter Ludv. Schiibeler . 

Frågor och svar. 

För någon tid sedan hade vi i min 
församling en ungdomsafton, där in
sända frågor besvarades. Men hur 
lätt är det inte, att frågorna missupp
fattas av dem som svarar, och att 
svaren blir missvisande eller kanske 
direkt felaktiga! Den som får frågor 
i andliga spörsmål ställda till sig kän
ner ett starkt behov av att få visa 
den frågande vidare till Herren Je
sus själv. Ty Jesus fick ofta besvara 
frågor. Det är ofantligt lärorikt att 
studera både vad Jesus svarade och 
hur han svarade. 

»Vad skall jag göra för att få evigt 
liv till arvedel?» Det var den rike 
ynglingens fråga (Mark. 10 17). Je
sus inleder ett samtal med honom, 

och »Ett fattas dig: gå bort och sälj 
allt vad du äger och giv åt de fat
tiga». Det var vad den ynglingen be
hövde göra för att få evigt liv. Ägo
delarna var för honom det största 
hindret. 

»Herre, är det allenast få som bli
va frälsta? » Jesus genomskådade ge
nast den frågande: han såg att här 
var det mest nyfikenheten som tala
de. Därför försöker han inte direkt 
svara på frågan, utan ger i stället en 
praktisk anvisning: »Kämpen för att 
komma in genom den trånga dörren» 
(Luk. 13: 24). 

»Är det lovligt att . giva kejsaren 
skatt, eller är det icke lovligt?» Det 
var en listigt uttänkt fråga (Matt. 



22: 17). Man har kallat Jesus svar 
för »världshistoriens bästa svar» -
det låter de listiga intrigmakarna stå 
där med skammen, och på samma 
gång ger det andlig vägledning för 
alla tider: »Given kejsaren vad kej
saren tillhör - och Gud vad Gud 
tillhör». 

»Vilken är då min nästa?» Det var 
den lagklokes fråga (Luk. 10: 29), 
och säkert hade han hoppats på en 
intressant diskussion. Men Jesus sva
rade med att berätta liknelsen om den 
barmhärtige samariten. Det blev ing
en diskussion - men antagligen blev 
det ett styng i hjärtat på den lag
kloke. 

Någon gång svarade Jesus : jag vet 
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inte. När man t. ex. ville veta, när 
den yttersta di;:igen skulle komma, 
fick man följande svar: »Om den da
gen och den stunden vet ingen något, 
icke änglarna i himmelen, icke ens 
Sonen - ingen utom Fadern» (Mark. 
13 : 32) . Det finns frågor som skall 
för bli obesvarade - tills Fadern be
stämmer annorlunda. 

Grubbla inte - handla i stället! 
När man frågade Jesus om hans lära, 
svarade han: »Om någon vill göra 
hans vilja som har sänt mig, så skall 
han förstå, om denna lära är från 
Gud eller om jag talar av mig själv» 
(Joh. 7: 17). 

Han8 Ålcerhielrn. 

Från kyrkodagar Vasa. 

Det var kyrkodagar i Vasa i Finland 
den 7 till 10 mars. En stor upplevelse var 
det att få vara med - och för mig en helt 
ny erfarenhet. Nog har jag varit med på 
möten för dövstumma, stora kongresser 
till och med. Men om jag får säga det 
uppriktigt, så är jag mer tillfredsställd 
med mindre samlingar. Då lär man känna 
varandra och det blir en så god gemenskap. 
Vid stora möt n blir det just inget av detta. 

Men dessa kyrkodagar var något annat. 
Där mötte en så underbart god anda, som 
jag förut bara upplevt vid mindre samman
komster. Kanske var förklaringen helt en
kelt den, att det var just kyrkodagar, allt
så en samling omkring djupare ämnen 
och i själva kyrkan. 

Det vore mycket att berätta om den 2 
dygn långa järnvägsresan runt Haparan
da: om hotellpojken i Kemi, som glädje
strålande använde den svenska han mindes 
från sin evakueringstid här, - om besvär
ligheterna i restaurangvagnen med de obe
gripliga matsedlarna och hur två enbart 
finsktalande dövstumma tolkade åt mig, 
teckenspråket hjälpte! - om den spännan
de färden på en provisorisk bro över Ke
m,i älv, - om en blixfärd i det svårt bomb
skadade Uleåborg, - om den storartade 
finska fästfriheten som faktiskt kom en 
att skämmas, - om vandringen bland de 
många korsen på krigskyrkogården - om 
min förskräckelse då jag på fredag fick 
veta att jag inte bara skulle predika hög
mässa i stadens kyrka utan därtill att den 
skulle utsändas i radio, hur kunna förena 
radioförsamlingens kanske 70 000 åhörare 
med de 130 dövstumma där i kyrkan? ett 

konststycke som åtminstone inte jag kan 
klara, och jag är rädd för att de dövstum
ma därvid blev styvmoderligt behandlade ; 
inte avundades jag den tappra tolken, fru 
Elsa Ahlskog ! 

Men bara ett par korta ord om själva 
kyrkodagarna. I tre dagar samlades de 
dövstumma troget i Brändö kyrka strax 
intill Vasa - lördag och söndag var det 
väl bortåt 130 stycken. Alla de finska döv
stumprästerna var med. Min gamle från 
sitt kära Viborg fördrivne vän Myyryläi
nen - nu i S:t Michel - lika glad och god 
som förr trots allt vad han upplevt. Och 
Paunu i Helsingfors och Hyvärinen i Uleå
borg - strålande bekantskaper. En kväll 
medverkade f. d. dövstum.prästen Nyman. 
Och major Kruhse i Frälsningsarmen och 
flera församlingspräster från Vasa. Och 
så han som styrde det h ela, Algot Str öms
holm - hur han kunde få rum åt alla som 
inte ordnat det förut är mig en gåta! 

Det var många starka och goda ord som 
talades av de många medverkande. Och 
inte mindre det som ritades på svarta tav
lan av lärare Kylälä i en gripande utlägg .. 
ning av liknelsen om porten och vägen . 
Och så frågetimmarna, då de mångskif
tande frågorna i »frågelådan» besvarades. 
Att höjdpunkten blev nattvardsgången var 
helt naturligt. 

Det var många hälsningar jag fick m ed 
hem till Sverige - ett kärt uppdrag från 
alla de många vännerna i Vasa. Och då 
många av dem läser Kyrkobladet sänder 
jag med dessa rader en god och tacksam 
hälsning tillbaka. Tack för dagarna ibland 
eder. S. G. Svenfors . 
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Sommaren på Riis. 
S p e c i e 11 a k urs e r. 
Kurs för idrottsföreningsledare den 

20-22 juni i samarbete med Sven
ska dövstummas idrottsorganisation. 

Kurs för dövstumföreningsledare 
den 25-30 juni i samarbete med 
Svenska dövstumförbundet. 

Till dessa båda kurser utses delta
garna av föreningarna. 

A 11 män n a kurser. 
Kurs för ungdom den 4-7 juli med 

föredrag över följande ämnen: Ett 
liv med mening, Ett liv med glädje, 
Ett liv med hälsa, Att vara i Kyrkan, 
Att vara bland människor, Hur skall 
jag läsa min Bibel, Fädernas kyrka, 
Till er tjänst, Till främmande hamn, 
Till avgudatempel och trollkarlar. 
Dessutom tillfälle till gymnastik, ut
färder och bad. - Kursen är avgifts
fri. 

Kurs för husmödrar den 10-13 
juli under ledning av fru Ingegärd 
Englund, Broby. Kursen behandlar 
frågor om hemvård (icke matlag
ning), personlig hygien, sjukvård och 
uppfostringsfrågor och är avsedd för 
såväl mera erfarna som blivande hus
mödrar. Avgiftsfritt. 

Kurs för ungdom med tillträde 
även för äldre den 15-18 augusti. 

Frågespalten. 
Här nedan besvaras frågor från lä

sarna. Alla äro välkomna med frå
gor i andliga ämnen. Skriv korta 
frågor och skicka dem till pastor S. 
G. Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten. 

Vad menas med Mamon? 
Svar: Med Mamon (eller Mammon) 

menas pengar och andra jor
diska ägodelar. 

Jag tycker, det är svårt att bedja. 
Hur skall jag bedja rätt? 
Svar: 1) Vi få bedja om allt vad vi 

vilja. 
2) Men bed först och främst 

om syndernas förlåtelse. 
3) Bed i ödmjukhet (»Ske din 

vilja»). 

Sommarhemmet 

för dövstumma kvinnor som behöva 
vila och rekreation hålles öppet den 
10 juli-14 augusti, den 10-13 juli 
dock endast för dem som deltaga i 
husmoderskursen. Pris 3.50 per dag. 
Husmödrar med flera barn eller ar
betsamma förhållanden i hemmet kan 
få husmodersstipendium av statsme
del. 

Sommarhemmet förestås under juli 
av fru Rut Neulander, f. Mellgren, 
och under augusti av dövstumlära
rinnan Rut Brinkman. 

Anmälningar och förfrågningar 
kan göras hos prästerna eller direkt 
till Dövstumvårdsrådets sekreterare, 
Pastor S. G. Svenfors, Vesslevägen 7, 
Als ten. 

Under pingsthelgen 
är Riis öppet för dem som vill till
bringa helgen där. Det blir guds
tjänster, ett par föredrag och för öv
rigt tid till vila och personlig samva
ro. Ingen avgift. Endast ett 20-tal 
deltagare kan tas emot. 

Anmälan göres till Pastor I var 
Svennas·, Slussg. 9, Örebro. 

4) Bed även för andra män
niskor. 

5) Tacka Gud i bönen. 
6) Bed varje dag. 

AVLIDNA. 
Ester Johanna Nygren, f. Vallgren, 

Spånga, den 7 mars, 53 år. 
Karl Gustav Johansson, Grolanda, Väs

tergötland, den 13 mars, 77 år. 
Anders P eter Johansson, Halmstad, den 

28 mars, 88 år. 
Gösta Forselius B r oman, Stockholm den 

2 april, 49 år. 
Leopold Napoleon Edvall, Stockholm, 

den 16 april, 54 år. 
Hjalmar Stenström, Göteborg, den 18 

april, 70 år. 

D en dig i livets skiften 
har följt skall ock ur griften 
'itpptagas i din famn. 

( Sv. ps. 105: 3.) 
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Plan för daglig bibelläsning. 
5 maj-8 juni. 

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? 

5. 2 sönd. e. Påsk. Den gode herden. 
Joh. 10: 11-16. 

6. Gal. 1: 3-5. Jesus frälsar oss från den
na onda tidsålder. 

7. Gal. 2: 16. Ingen blir rättfärdig genom 
egna gärningar. 

8. Gal. 2 : 20-21. Endast genom att tro 
på Kristus bli vi rättfärdiga. 

9. Gal. 3: 11. Den rättfärdige skall leva 
av tro. 

10. Gal. 3: 26-29. Alla döpta, som tro på 
Kristus, äro Guds barn. 

11. Gal. 4: 4-7. Kristus har friköpt oss 
från lagens träldom. 

12. Reformationsdagen. Vi, som tillhör a 
Kristus, äro ett heligt folk. 1 Petr. 
2: 9. 

13. Gal. 5: 6. Har jag en tro, som är verk
sam genom kärlek? 

14. Gal. 5: 19-21. Köttets (= syndens) 
gärningar. 

15. Gal. 5: 22-26. Andens frukt. 
16. Gal. 6: 2-5. Bären varandras bördor. 
17. Gal. 6: 7-10. Faren icke vilse. 
18. 1 Kor. 1: 9. Gud är trofast. 

19. 4 sönd. e. Påsk. Den helige Ande lär 
oss sanningen. Joh. 16: 5-15. 

20. 1 Kor. 1: 18. Korset är en Guds kraft. 
21. 1 Kor. 3: 11. Kristus är den enda 

grunden för vår frälsning. 
22. 1 Kor. 3: 16-17. Vi äro Guds tempel. 

· 23. 1 Kor. 4: 1-2. Vi äro Kristi tjänare och 
Guds förvaltare. 

24. 1 Kor. 5: 9-13. Det är farligt att um
gås med onda människor. 

25. 1 Kor. 6: 9-11. De orättfärdiga kom
ma icke in i Guds rike. 

26. Bönsöndagen. Gud hör våra böner. 
Joh. 16: 23-33. 

27. 1 Kor. 6: 12-17. Våra kroppar äro 
Kristi lemmar. 

28. 1 Kor. 6: 18-20. Min kropp är ett tem
pel ät den helige Ande. 

29. 1 Kor. 7: 10-11. Man och hustru må 
icke skiljas. 

30. Kristi Himmelfärdsdag. Kristi h'im
melsfärd. Apg. 1: 1-11. 

31. 1 Kor. 9: 24-27. Livet är som en täv
lingskamp. 

1. 1 Kor. 10: 12-13. Kämpa mot frestel
serna! 

2. 6 sönd. e. Påsk. Den helige Ande vitt
nar om Jesus. Joh. 15: 26-16: 4. 

3. 1 Kor. 10: 16-17. Nattvarden förenar 
oss alla till en kropp - Kristi kropp 
(= Kyrkan). 

4. 1 Kor. 11: 23-26. »Så ofta I dricken 
den ... » - Går jag ofta till Nattv.? 

5. 1 Kor. 12: 12-13. Dopet förenar oss 
alla till en kropp - Kristi kropp (= 
Kyrkan). 

6. 1 Kor. 13: 1-3. Har jag kärlek? 
7. 1 Kor. 13: 4-7. Den som har kärlek, 

är tålig och ödmjuk. 
8. 1 Kor. 13: 8-13. Störst är kärleken. 

Bön efter avslutad bibelläsning: Tack, 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 n<'id till det eviga livet. Amen. 

Redovisning . 

för insamlade medel och kuponger till 
sammankomster med dövstumma i Fin
land; fortsättning frän redovisning i nr 10 
är 1945: 

Örebro 80: -, Kumla 10: -, Färila 30:-, 
Hudiksvall 20: -, Hedemora 31: -, Bor
länge 86: -, Gävle 34: -, Edsberg 5: -, 
Arboga 20: - , Visby 17: 19, Hässleholm 
20: 20, s:a 353: 39. Brist 47: 72. Summa 
kronor 401: 11. 

Avsända varor: 120 kg vetemjöl, 12 kg 
socker, 9 kg kaffe, 2,5 kg cacao, 0,3 kg 
the, 3 kg torrmjölk, 50 askar soletter, 1,2 
kg kardemumma, 7 kg smör, kr. 236: 86, 
fraktkostnader kr. 135: 80, täckt brist enl. 
redovisning i nr 10 1945 kr. 28: 45. Summa 
kronor 401: 11. 

Stockholm den 18 april 1946. 
S. G. Svenfors. 

Granskat och riktigt befunnet. 
Rut Brinkman. Maria Nylander. 
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Gudstjänster i maj. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

L. 4. Nyköping, S :t Nicolai kyrka kl. 
2,30. Därefter föreläsning. 

S. 5. Stockholm, Manilla kl. 10,30. 
S. 5. Stockholm, Storkyrkan kl. l. 

Psalm.er 119: 1-2, 33: 6-9 ( 146), 
307 ( 587), 8: 2-3 ( 268). Därefter 
visning av Storkyrkan och Gam
la staden. 

L. 11. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 10,30. 
Nattvard. 

L. 11. Norrköping, Hedvigs förs.-hem 
kl. 6. 

S. 12. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 

s. 19. 
L. 25. 
s. 26. 
T. 30. 

12,30. Nattvard. 
Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 3. 
V 'isby, Förs.-huset kl. 7. 
Visby, Domkyrkan kl. 1. Nattv. 
Upsala, Funbo kyrka kl. 1,30. 
Därefter samling på Broby. 

S. G. Svenfors. 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

Syster Karin besöker 
Mjölby d. 19/ 5, Förs.-hemmet kl. 3. 
Södertälje d. 26/ 5, Förs.-hemmet kl. 1. 

Adr. Hägerstensvägen 221, Aspudden. 
Tel. Stockholm, 45 70 03. 

s. 5. 
s. 5. 

0. 8. 
s. 12. 

S. 12. 

0. 15. 
s. 19. 

F. 24. 

L u n d s d i s t r i k t. 
Bodafors, Kyrkan kl. 12,30. 
Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 14 
(Bratt). 
Malmö, Dövstumför. kl. 19,30. 
Lund, Dövstumskolan kl. 9,30. 
Barngudstj. 
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 
kl. 16. Därefter samkväm. 
Hälsingborg, Dövstumför. kl. 19. 
Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 
Nattvard. 
Hovmantorp, Dövstumhemmet 
kl. 12. 

L. 25. Jönköping, Kristine förs.-hem 
kl. 19. 

S . 26. Jönköping, Kristine kyl'.'ka kl. 13. 
0. 29. Eslöv, Kyrkan kl. 18 (Bratt). 
T. 30. Lund, Klosterkyrkan kl. 12 

(Bratt). 
T. 30. Ystad, Kyrkan kl. 13. Nattvard. 
F. 31. Lund, Blindskolan kl. 19. 
L. 1 / 6. Ronneby, Kyrkan kl. 17. 
S . 2/ 6. Karlshamn, Kyrkan kl. 13. 
S. 2/ 6. Ljungby, Kyrkan kl. 13 (Bratt). 

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. 
S . 5. Mellerud, Förs.-hemmet kl. 10. 
S. 5. Bäckefors, Kyrkan kl. 12.45. 

Nattvard. 
S. 12. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 1. 

Obs. tiden! (S'Waren). 
S. 12. Alingsås, Stadskyrkan kl. 6. 

Nattvard. ( Swaren.) 

S. 19. Halmstad, Kyrkan kl. 1.30. Obr-i. 
tiden! Nattvard. (Bratt.) 

S. 19. Falkenberg, Kyrkan kl. .30. 
Nattvard. (Bratt.) 

L. 25. Falköping, Förs.-hemmet kl. H. 
S. 26. Skara, Domkyrkan kl. !).:lO. 

Nattvard. 
S. 26. Lidköping, Kyrkan kl. 3. Nnt.tv. 
0. 29. A.mål, Kyrkan kl. 4. Nattvard. 
T. 30. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. I . 

Obs. tiden! ( Swaren.) 
Vikarie under pastor Bergfelts sjuklP

dighet är tills vidare 
Ivar Sven n as, 

Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

L. 4. 
s. 5. 
0. 8. 
L. 11. 
L. 11. 

s. 12. 
L . 18. 
L. 18. 

. s. 19. 

s. 19. 

s. 30. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
Säffle, Förs.-hemmet kl. 1 . 
Färila, Kyrkan kl. 13 (Lund). 
Karlskoga, Pastorsexp. kl. 10. 
Filipstad, Förs.-hemmet kl. 17. 
Ludvika, Förs.-hemmet kl. t . 
Förs.-afton (Lund). 
Torsby, Kyrkan kl. 13. 
Bredsjö, Missionshuset kl. lG.:rn. 
Hedemora, Förs.-hemmet hl. 
16.30 (Lund). 
Örebro, Almby kyrka kl. 12.30 . 
Samkväm å Sörbygården. Bu1-1:-i 
avgår från Järntorget kl. 12. 10. 
Borlänge, Förs.-hemmet kl. I:~ 
(Lund). 
Arvika, Kyrkan kl. 13. 

Ivar Svennas, 
Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

FÖRELÄSNINGAR. 
Nyköping den 4 maj efter Gudstjänst n, 

fru Renner: »Kaj Munl0>. 
Norrköping den 12 maj efter gudstjän ·-

ten. Pastor Svenfors: »Finland . 
Film. 

Malmö, Dövstumför. onsd. den 8 maj kl. 
19,30. Areskog: »Passionsspelen 1 
Ober-Ammergam>. Ljusbilder. 

Hälsingborg, Dövstumför. onsd. den l!i 
maj kl. 19, samma föreläsning. 

Jönköping, Kristine förs.-hem lörd. d n 
25 maj kl. 19, samma föreläsning. 

VIGDA. 
Erik Ivar Lindqvist, Själevad, Väster

norrland, och Iris Ejvor Olsson, D -
gerfors, Västerbotten, den 24 mars i 
Degerfors kyrka. 

Åke Georg Bredström och Dagny Elisa
bet Borger, Nacka, den 6 april. 

Ernst Gösta Mauritz Blom och Asta 
Maria Bäckman, Ud,Pevalla, den 27 
april. 
Herren Gud, som har stiftat äkt(3'1'1,

skapet, give dem nåd att besinna dess 
heliga förpliktelser och läte sin välsi._q
nelse vila över varje redligt äkta för
bund. 

A/ B Gustaf Lindstr öms Boktr., Stockholm 1946 


