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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Hjälparen, den helige Ande, som Fadren skall sända i mitt namn,
han skall lära- eder allt och påminna eder om allt vad jag har
sagt eder.
(Jah. 14 : 26)
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Ideal.
Ungdomen är i allmänhet vaken
. och öppen. Den är mottaglig för
alla intryck, som kommer utifrån.
De unga vill se framåt och uppåt.
De känner en längtan att få göra
något stort i livet. De unga, som
känna ansvar för sina handlingar
och känna behov av ett meningsfyllt liv, söker också ledning för
sitt liv. De söker ett ideal.
De unga skapar sig ofta ideal
av människor, vilka de beundra.
De vill efterlikna dem i olika avseenden t. ex. i att vara lika goda,
modiga, osjälviska. För dem har
dessa människor blivit ett ideal
och föredöme. Det kan vara en god
äldre vän eller en framstående person. Idrottsungdomen har sina
ideal t. ex. storlöparen Gunder
Hägg. Ja, till och med en känd
filmstjärna kan framstå som ett
ideal för vissa ungdomar. Det lig, ger inget ont i det, bara man inte
därför glömmer det viktigaste i livet.
Hur vore det att låta Jesus bli
vårt ideal och föredöme. Inför honom förblekna alla andra ideal.
Han v~r en fullkomlig människa
utan några brister och fel. Det
skulle se annorlunda ut i världen
än det nu gör, om han fick vara
vårt ideal. Han lever än. Och om
vi vill öppna våra hjärtan för Honom, gripet Han in i vårt liv och
ställer allt till rätta.
Den kristne japanske socialreformatorn T. Kagawa har sagt:
»Ju mer man lär känna Kristus,
desto underbarare framstår Han
för oss.» Jag tror att varje verklig
kristen kan instämma i detta yttrande. Hos Jesus finner de unga
alltid det, som ger dem kraft att
leva ett rättfärdigt liv.
Själv har jag fått uppleva frälsningen i Kristus Jesus i min tidi-

ga ungdom. Tyvärr kom jag en tid
bort från Gud och gjorde vad som
icke var rätt. Men Gud är god och
långmodig. Det fanns ofta stunder,
då jag tydligen kände Guds maning i mitt hjärta, att jag skulle
vända mig om till Gud. Ytligt sett
levde jag som andra människor och
kunde skratta som de, men innerst
inne i mitt hjärta kände jag en
gnagande oro. Jag förstod då, att
det ej stod rätt till med mig. För
några år sedan kom jag in i kyrkan och övervar dövstumgudstjänsten. Jag blev gripen av predikan och då väcktes i mitt hjärta
en längtan att få höra Guds ord
mera. Allt oftare kom jag i kyrkan och deltog i andra möten.
Snart blev jag på det klara med
att en ändring måste komma till
stånd i mitt liv, om jag i fortsättningen skulle kunna få behållning
av kyrkobesöken. Jag blev liksom
ställd mot väggen, inför ett ultimatum: antingen börja ett nytt liv
i Guds tjänst eHer fortsätta på
den egna vägen och därmed upphöra med att besöka gudstjänsten.
Jag insåg, att ett liv utan Gud
vore ett tomt liv som inger en
känsla av osäkerhet. Och att det
skulle medföra fara för ökad likgiltighet och förhärdelse, förstod
jag också.
Efter mycken kamp började jag
läsa bibeln och bedja till Gud. Nu
erfor jag att Gud var barmhärtig,
som icke försköt mig utan ville
taga emot mig som sitt barn. Jag
uppfylldes då av en underbar frid
och glädje. Jag vet, att jag ännu
är svag och ofullkomlig, men det
är tryggt att få vandra på vägen,
som leder till Gud Faders famn.
Lovat vare Hans namn!
Osv ald Dahlgren.

Vid en kyrkkväll för ungdom.
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A N D EN S VE R K.
Pingsten är den helige Andes högtid. - När
Jesus hade farit upp till himmelen, var hans
lärjungar mycket sorgsna. Allt deras mod var slut.
Men på pingstdagen blev allt förändrat. Deras
kraft och glädje kom tillbaka. Nu kunde de
frimodigt predika on1 Jesus, den korsfäste och
och uppståndne. Och redan den första pingstdagen blev 3000 män omvända till tro på
Jesus.
Den helige Ande är Kristi Ande, so1n fortsätter hans verk på jorden. När den som syndar
bättrar sig och får förlåtelse, när den orolige
får frid: det är Andens verk.
Du som känner dig behöva ny kraft och glädje
i =:d itt liv - du som känner oro över din synd:
öppna ditt hjärta för den helige Ande. Och
du som inte förstår din synd men känner att
allt inte är bra: hed att Anden. upplyser dig
och lär dig förstå vad din själ behöver.
Jesus sade: "Hjälparen, den helige Ande, som
Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära
eder allt och påminna eder om allt vad jag
har sagt eder.''

En hjälte.
Bengt var den starkaste och gladaste i den stora och glada syskonskaran, som växte upp i prästgården i Skogs-Tibble. Han var allas
älskling och ledare i alla upptåg
och äventyr. Det roligaste han
visste var att följa med far och de
äldre bröderna på vandringar och
fisketurer.
Men det året, då han fyllde 14
år, började det bli svårt att följa
med på de där turerna. Han började få något underligt ont i högra
knäet och höften, och benet ville
nästan släpa efter, när han gick.
Men inte klagar en 14-års pojke i
första taget - åtminstone inte om
han heter Bengt Nylund - utan
han biter ihop tänderna och försöker följa med, hur ont det än gör.
Och den ömma punkten gnider och
masserar han själv med hårda fingrar, och för att »träna» det olydiga benet hoppar han på ett ben
långa sträckor.
Men tuberkulos i höften botar
man inte med massage och träning.

Benet blev sämre och sämre, och
till slut måste det opereras. Nästan
ett helt år måste Bengt vara borta
från skolan, men han läste på sommaren, och han lyckades följa med
i samma klass som sina kamrater.
Riktigt frisk blev han ändå inte.
Och det året, när han skulle ta
studentexamen, blev han återigen
liggande på sjukhuset. Nu hade
han ofta förfärligt svåra plågor,
och ibland önskade han bara att
han finge dö. Men så fort han blev
litet bättre började han sina studier igen, och på våren tog han
studentexamen med kamraterna,
fast han måste åka upp till skolan,
liggande på en rullbår.
Bengt Nylund blev aldrig frisk.
Största delen av sitt återstående
liv - han blev 44 år gammal måste han ligga i sängen. Han fick
genomgå svåra operationer och behandlingar. Och ändå blev han till
stor nytta och glädje för många
människor. Sjukdomen kunde plåga och förstöra hans kropp, men
hans själ segrade över sjukdomen.
Så ofta Bengt Nylund inte hade
feber eller svåra plågor försökte
han arbeta. Men han lärde sig så
småningom, att han inte fick överanstränga sig. Så indelade han dagen i ar bets- och vilotimmar, och
då gick dagen så fort, och vilan
kändes skön, när han visste, att
han hade gjort sitt arbete.
Så länge Nylund ännu trodde,
att han skulle kunna bli så frisk,
att han kunde vara uppe, arbetade
han på att skaffa sig yrkesutbildning. Han tog också en~·examen vid
universitet i Uppsala. Men just som
han var färdig med den examen
fick han också tuberkulos i ryggen, och nu förstod han, att han
alltid skulle vara tvungen att ligga
på rygg på en gipsbädd och inte
skulle kunna sköta någon plats.
Men en sak kunde han, när han
låg där i sängen: han kunde skriva. Och han kunde tänka och drömma. Han kom ihåg alla sina även-

tyr från den tiden, då han var en
frisk pojke, och han läste tjocka
böcker . om gamla tider och om
främmande land. Och sedan skrev
han roliga och bra böcker för pojkar, där han berättade spännande
äventyr men också passade på att
lära pojkarna många nyttiga och
intressanta saker. Många tusen
pojkar har med förtjusning läst
Bengt Nylunds roliga och nyttiga
pojkböcker.
Men Bengt Nylund skrev inte
bara böcker för friska och glada
pojkar. Han skrev också ett par
böcker för sådana människor, som
liksom han själv måste kämpa med
svår och långvarig sjukdom. Och
han skrev många goda brev till sådana sjuka människor. Så blev han
till tröst och hjälp för många. Han
gav många goda råd. Till dem som
klagade över sitt hårda öde sade
han: Tänk inte bara på hur svårt
du har det - tänk också på alla
dem, som har det ännu svårare,
och var tacksam för allt gott, som
du ändå har. Och försök att glömma dig själv och göra andra människor glädje. Då blir du också
själv gladare. Han gav också alla
långvarigt sjuka människor det rådet att försöka göra något nyttigt
arbete. Om man arbetar går tiden
fortare, och man känner sig inte
så onyttig. Också det enklaste arbete är värdefullt.
Och till sist talade Bengt Nylund också med sina sjuka vänner om lidandet. Han menade, att
lidandet nog alltid har en mening,
fastän vi har svårt att förstå den.
Och han menade, att om en människa har fått en sjukdom eller ett
annat lidande att bära, då är det
hennes uppgift i livet att bära det
lidandet tappert och tåligt. Om hon
gör det, så har hon gjort sin plikt
här på jorden lika väl som den
friske, som har gjort ett gott och
hederligt arbete. Liksom det behövs duktiga skräddare och skomakare, duktiga läkare och präs-

ter - så behövs det också människor, som är duktiga och tappra i
sjukdom och lidande. Och en sådan
duktig och tapper man - en riktig
hjälte i lidandet - det var Bengt
Nylund själv. Han spridde ljus och
glädje i sitt hem, bland sina vänner och bland de många, som läste
·
hans böcker och brev.
Hur kunde Bengt Nylund få
kraft att övervinna sin sjukdom
och kroppsliga svaghet och göra
mer nytta än många. friska människor?
Säkert hade han av naturen ett
ljust och glatt lynne, och han hade
ett gott hem, som visserligen ofta
var ganska fattigt på pengar men
alltid rikt på kärlek. Detta var ho-.
nom till god hjälp. .
Men det viktigaste för · Bengt
Nylund var ändå, att han genom
många tvivel och mycken kamp till
sist kom fram till en stark tro på
Gud. Mitt i ångest och plågor höll
han fast vid tron, atti Gud ville
hans bästa, och han såg på Jesus
för att få kraft att i tålamod .och
undergivenhet bära sitt lidande.
Därför kunde han mitt i sin egen
svaghet bli till hjälp och välsignelse för många.
TYSTA SKOLAN
anordnar
ett- och tvååriga kurser i sömnad
valfri kurs i hushållsgöromå l en eftermiddag i veckan
kvällskurs i tillskärning ( 100 timmar).
Arbetsåret börjar den 20 aug. Ansökningar insändas helst före den 15 juni.
Fri undervisning, kost och logi. Obemedlade och mindre bemedlade kunna
dessutom erhålla statsstipendier. Prospekt och vidare upplysningar genom
föreståndarinnan, fröken Svea Schyberg, Tysta Skolan,. Lidingö.
Tel. Sthlm 65 04 57.
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Sommaren pa Riis.
S p e c i e 11 a kurser.
den
20-22 juni i samarbete med Svenska
dövstummas idrottsorganisation.
Kurs för dövstumföreningsledare den
25- 30 juni i samarbete med Svenska
dövstumförbundet.
Till dessa båda kurser utses deltagarna av föreningarna.
Kurs

för

idrottsföreningsledare

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, utfärder
och bad. - Kursen är avgiftsfri.
Kurs för husmödrar den 10-13
juli under ledning av fru Ingegärd
Englund, Broby. Kursen behandlar
frågor om hemvård (icke matlagning), personlig hygien, sjukvård
och uppfostringsfrågor och är avsedd för såväl mera erfarna som
blivande husmödrar. Avgiftsfritt.
Insamling till dövstumsskolan i
Sopron, Ungern.
Från rektor och elever i dövstumskolan i Sopron i Ungern har kommit ett
brev med bön om hjälp. Skolan är svårt
bombad, och man saknar allt: möbler,
sängutrustning, kokkärl, undervisningsmaterial m. m. Många dövstumma barn
kunna därför icke fä undervisning, om
icke hjälp kan givas. En penninginsamling pågår därför bland Sveriges dövstumma, lärare m. fl. Penninggåvorna
kunna lämpligast sändas pr postgiro
161472, Dövstumlärare Ingemar Malmer, Lund. Redovisning kommer senare
att lämnas i dövstumtidningarna. Rektor
J ohnsson vid dövstumskolan i Lund leder insamlingen. Gåvor, små eller stora, mottagas med största tacksamhet.
Må vi vara glada över att kunna hjälpa våra nödlidande vänner!
·
Lund i maj 1946.
0.-A. Areskog.

Kurs för ungdom med tillträde
även för äldre den 15-18 augusti.
Sommarhemmet
för dövstumma kvinnor som behöva vila och rekreation hålles öppet
den 10 juli-14 augusti, den 1013 juli dock endast för dem som
deltaga i husmoderskur~en. Pris
3: 50 per dag. Husmödrar med flera barn eller arbetsamma förhållanden i hemmet kan få husmodersstipendium och resehjälp av
statsmedel.
Sommarhemmet förestås under juli av
fru Rut Neulander, f. Mellgren, och under augusti av dövstumlärarinnan Rut
Brinkman.
Anmälningar och förfrågningar kan
göras hos prästerna eller direkt till
Dövstumvårdsrådets sekreterare, Pastor
S. G. Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten.

Under pingsthelgen
är Riis öppet för dem som vill tillbringa helgen där. Det blir gudstjänster, ett par föredrag och för
övrigt tid till vila och personlig
samvaro. Ingen avgift. Endast · ett
20-tal deltagare kan tas emot.
Anmälan göres till Pastor I var
Svennas, Slussg. 9, Örebro.
AVLIDNA
Karl August Jonsson, Ringarum, östergötl., den 29 april, 73 är.
Karl August Larsson, Munktorp, Västmanl., den 4 maj, 70 är.
John Edv. Sune Collberg, Värnamo, den
22 maj, 32 är.
Karl Joel Nordensvan, Tullinge, den 26
maj, 73 är.
Giv oss frid, när livets afton skymmer. Salighet, Herre, Giv oss i höjden.

VIGDA
Gustaf Sven Lorentz Engstr öm, Bodafors, och Ritva Julia Komu, Finland,
den 5 maj i Bodafors kyrka.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem ndd att besinna dess
heliga förpliktelser och ldte sin välsignelse vila över varje redligt äkta förbund.
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Plan för daglig bibelläsning.
Försök svara på följande frågor vid din dagliga bibelläsning: 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?
9 juni-3 aug.
JUNI
den borttappade penningen. Luk.
9. Pingstdagen. Hjälparen) d en H elige
15: 1-10.
Ande. Joh. 14: 23-31.
8. 2 Kor. 8: 13-15. De kristna skola
10. Annandag Pingst. Så älskade Gud
hjälpa varandra.
världeri.. J oh. 3: 16-21.
9. 2 Kor. 8: 16-21. Till Herrens ära!
11. 1 Kor. 15: 3-5. Kristus är uppstån10. 2 Kor. 8: 22-24. Bevisa kärlek.
den!
11. 2 Kor. 9 : 6-11. »Gud älskar en glad
12. 1 Kor. 15: 6-9. Den Uppståndne har
givare» (v. 7).
visat sig för sina lärjungar.
12. 2 Kor. 9: 12-15. »Gud vare tack för
13. 1 Kor. 15: 10. En kristen lever helt
hans outsägligt rika gåva. » (v. 15).
och hållet av Guds nåd.
13. 2 Kor. 12: 9-10. Vi ära svaga 14. 1 Kor. 15: 33-34. Faren icke vilse.
Herren är stark.
15. 1 Kor. 15: 53-55. Döden är besegrad.

16. Hel. T ref. dag. Andens nya liv . Joh.
3: 1-15.
17. 1 Kor. 15: 57-58. Gud giver oss se-

gern g enom Jesus.
1 . 1 Kor. 16: 13-14. Allt hos oss skall

19.
20 .

21.
22.

s k e i kärlek.
2 Kor. 1 : 3-5. Gud tröstar oss i all
nöd. S å skola också. vi trösta andra.
2 Kor. 2: 5-8. Vi skola förlåta och
trösta.
2 Kor. 3: 4-6. Icke vi själva - men
Gud förm år.
2 Kor. 4: 4-6. Har du sett Krh:;ti
h ärli g h et?

23. 1 s. c. Tref. D en rike mannen och
Lasarus. Luk. 16: 19-31.
24. Midsommardagen. Zackarias lovsdng. Lukas 1: 57-80.
25. 2 Kor. 4: 16-18. En kristen förlora r
i. k modet.
26. 2 Kor. 5: 6-10. Vi måste alla träda
fra m inför Kristi domstol.
27. 2 Kor. 5: 14-15. Kristus har dött för

14. Missionsdagen. E v angelium om J esus förkunnas för hedningarna.
Apg. 8: 26-39.
lG. 2 Kor. 12: 20-21. Angra vi våra synlG.

17.
18.
19.
20.

21. 5 s. e. Tref. Det stora friskafänget.
Luk. 5: 1-11.
22. Joh. 1: 43-51. Jesus säger: »Följ

mig. »
23. Joh. 2: 1-12. Jesus uppenbarar
24.

oss, för att vi skola leva för honom.
28. 2 Kor. 5 : 17-19. Kristus är vår För-

sonarc.
29. 2 Kor. 5: 20-21. »Låten försona e.der
m d Gud. » (v. 20).
30. 2 s . e. Tref. D et stora gästabudet.
Luk. 14: 16-24.

JULI
l. 2. Kor. 6: 1-2. »Se, nu är frälsningns dag. » (v. 2).
2. 2 Kor. 6 : 4-10. En Guds tjänare skall
va ra ståndaktig.
3. 2 Kor. 7: 5-7. Gud tröstar de bedrövad .
4. 2 Kor. 7: 8-10. Sorg över synden led r till frälsning.
5. 2 Kor. 8: 1-7. Giv!
6. 2 Kor. 8: 8-9. Tänk på, hur mycket
Jesus har offrat för oss!
7. 3 s. e. Tref. D et förlorade fåret och

der?
2 Kor. 13: 5-13. »Pröven eder själva. » (v. 5).
Joh. 1: 1-13. Jesus ger oss makt att
bliva Guds barn (v. 12).
Joh. 1: 14-27. »Han var full av nåd
och sanning. » (v. 14).
Joh. 1: 29-34. »Se Guds lamm, som
borttager världens synd. » ( v. 29).
Joh. l: 35-42. För jag mina vänner
och anhöriga till Kristus? (v. 42).

25.
26.
27.

~in

härlighet.
Joh. 2: 13-25. »Gören icke min Faders hus till ett marknadshus. » (v.
16).
Joh. 3: 1-13. Genom dopet födas vi
p å nytt tm Guds rike (v. 5).
Joh. 3: 16. Detta gäller även dig!
Joh. 3: 17-21. Den som tror på Jesus, bliver icke dömd (v. 18).

28. 6 s. e. Tref. Villig till förlikning.
Matt. 5: 20-26.
29. 4: 1-27. Vi skola bedja i ande och

sanning.
30. Joh. 4: 28-42. »De bådo Jesus att
stanna kvar hos dem. » (v. 40).
31. Joh. 4: 43-54. »Då trodde mannen
det ord, som Jesus sade. » (v. 50).

AUGUSTI
1. Joh. 5: 1-18. Jesus hjälper i all nöd.
2. Joh. 5: 19-30. Den, som tror, han har
övergått fr,å n döden till livet (v. 24).
3. Joh. 6: 1-15. Jesus bespisar fem tusen män.
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Gudstjänster i juni ·och juli.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
1. Katrineholm) Kyrkan kl. 3 (Svennas).
S. 2. Stockholm) Storkyrkan kl. 1
(Svennas).
Psalmer: 213: 1 (329), 63: 13-15,
404: 6 (276), 600: 7 (500).
L. 8. M otwla, Kyrkan kl. 5. Därefter
dövstumföreningens 25-årsf est.
0. 12. Skutskär, Kyrkan kl. 4.30.
T. 13. Tierp,
Nathanaelskyrkan
kl.
10.30. Nattvard.
F. 14. Sara, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
F. 14. Enköping, Kyrkan kl. 3.30. Nattvard.
S. 16. Linköping, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 16. Mjölby, Kyrkan kl. 4.30.
M. 17. Rogslösa, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
M. 24. Visby, Roma kyrka kl. 3. Thuresson.

L.

S. G. Svenfors

V esslev. 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
JUNI
L u n d s d i s t r i k t.
L . 1. Ronneby, Kyrkan kl. 17.
S. 2. Karlshamn, Kyrkan kl. 13.
S. 2. Ljungby, Kyrkan kl. 13 (Bratt).
L. 8. Ängelholm, Kyrkan kl. 18.
S. 9. Lund, S :t Mikaels kapell kl. 12.
Därefter s a mling å Dövstumskolan kl. 14 med anledning av
skolans 75-å rsjubileum.
L. 15. Trelleborg , Kyrkan kl. 18.
S. 16. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal kl.
16.
S. 16. Femsjö, Kyrkan kl. 13 (Bratt).
M. 24. (Midsommard.) Vetlanda, Kyrkan kl. 13.
S. 30. Karlskrona, Förs-hemmet kl. 12.
JULI
L. 6. Nyb r o, Kyrkan kl. 18.
G. 7. Ira:mar, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 7. Värnamo , Kyrkan kl. 13 (Bratt) .
L. 13. Eksjö, Kyrkan kl. 17.
S . 14. Västervik, Kyrkan kl. 13.
M. 15. Hovmantorp, Dövstumhemmet kl.
lG.

L. 20. Älmhu lt, Kyrkan kl. 17.30.
S. 21. örenäs Slott kl. 13. Därefter föreläsning av dövstumpastor Behrendt, Danmark. Bussar avgå
från Landskrona och Hälsingborg.
L. 27. Tranås , Kyrkan kl. 18.
S. 28. Nässjö, Kyrkan kl. 13.
S. 28. Kristianstad, Kyrkan
kl. 13
(Bratt).
S. 4 / 8 • Växjö, Kyrkan kl. 13.15.
0. - 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.
JUNI
L. 1. Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.30 e.
m. Obs. tiden.

S.

2. Borås) Församlingshemmet kl.
11.
S. 2. S~enljunga) Kyrkan kl. 3. Nattvard.
T. 6. Stenkyrka) Kyrkan kl. 11.30.
Nattvard.
S. 9. Göteborg) Domkyrkan kl. 4.
M. 10. Kungälv, Kyrkan kl. 2.15.
S. 16. Varberg, Kyrkan kl. 1.15. Nattvard.
S. 16. H a~rnstad, Tallvik kl. 5.30.
M. 17. Laholm, Kyrkan kl. 10. Nattvard.
T. 20. Tegneby, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
S. 23. Göteborg, Domkyrkan kl. 4.

JULI
L. 13. Töreboda, Kyrkan kl. 11.45.
L. 13. Mariestad, Kyrkan kl. 3.
S. 14. Karlsborg, Realskolan kl. 12.
Nattvard.
S. 14. Skövde, Kyrkan kl. 4.15. Nattvard.
L. 20. Strömstad, Kyrkan kl. 12.
L. 20. Grebbestad, Kyrkan kl. 3.45.
S. 21. Lysekil, Kyrkan kl. 12.30. Nattvard.
T. 25. Stenkyrka, Kyrkan kl. 11.30.
L . 27. Göteborg, V. Skansgatan 1 B kl.
6.
S. 28. Falkenberg, Kyrkan kl. 12.30.
· s: 28. Halmstad, Tallvik kl. 4.
M. 29. Laholm, Förs.-salen vid prästgården kl. 10.
Vikarie under pastor Bergf Its sjukledighet är tills vidare komminister
B e r n h a r d L u n d.
Västra Skansgatan 1 B, Göteborg.
(tillfällig adress.)
ö r eb r o di s

t r i k t.

JUNI
L. 1. Gävle, S:t Ansgars hus kl. 18.
( Svenfors). Därefter föreläsning.
S. 2. Hudiksvall, Forsa kyrka kl.
12.30. (Svenfors).
S. 9. Örebro, Nikolai kyrka kl. 15.
Konfirmation och Nattvard.
S. 9. Ri·i s, Nors kyrka kl. 13.30. (Svenfors).
M. 10. Riis, Nors kyrka kl. 11.
L. 15. Sunne, Kyrkan kl. 15.30. Nattvard.
S. 16. Torsby, Kyrkan kl. 13.
S. 23. Riis, Nors kyrka kl. 12.30. (Svenfors).
JULI
S. 14. R'iis, Nors kyrka kl. 12.'30. (Svenfors).
S. 21. Dala-Järna, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
L. 27. Mora, Kyrkan kl. 17.
S. 28. Rättvik, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
L. at~· Färila, Kyrkan kl. 16. Nattvard.
S. 4/ 8 • Hudiksvall, Församlingshemmet
kl. 13.
Ivar Svennas,

Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946

