
N :r . Arg. 17. Oktober 1946 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Sk iircle[fudstjänst ·i Lovö kyrka iitanför Stockho:m. 

Så lär mig att taga, o Gud ur din hand 

Välsignelsens dagliga gåva, 

Att tacka för regnet som vattnar miit land, 

För solsken och värme i sommarens brand, 

För äring oc.h_ -skördar dig lova. . 
S v . ps. 501 : 3. 



öö 

I alla livets förhållanden 
Tal vid en kyrkkväll i Finska 

kyrkan i Stockholm av döv 
stumprästen H eikk i Hyv äri n en , 

Uleåborg. 

Jag är glad att i dag få framföra 
en hälsning från Finland, särskilt 
från norra Finland, där jag är 
präst. Vi ha haft svå:r:a tider i Fin
land. Det har varit krig. När man 
res~r omkring i landet och vandrar 
förqi _ kyrko_rna, får man se långa 
rader vita _kors, tiotals, hundra
tals. lI.nder . dem ligga unga män, 

.. som _ha stupat i krig~t. Ni _förstå, 
·att det är icke lätt att giva sådana 
·offer. Men vi måst~ göra det. -Ock
så i Finlan<i i dag äro många män-
niskor utan bostad. Kriget har för
stört både större och mindre sa:qi
hällen mest i norra 'Finland. 0Gh 
d~ssutom flyttade från · Karelen 
450 000 männ~skor och bo nu på 
skilda håll. Och det dröjer en lång 
tid Jn.nan nya ·byggnader kunna 
upp.föras. Kriget är verkligen nå
got fruktansvärt. Men här på jor
den finns många andra sorgliga 
förhållanden. Här är sjukdomar, 
fattigdom o. s. v. 

Dock läste vi i Bibeln: »Vi måste 
alltid tacka Gud.» Måste vi tacka 
Gud också under sådana svåra för
hållanden? 

Många människor tacka aldrig 
Gud. De ha glömt, att Gud har 
skapat dem och att Gud uppehåller 
dem. När stränga tider komma, då 
äro de onda på Gud. 

Men det finns också andra män
niskor, kanske en liten skara, som 
ibland känner, att de måste tacka 
Gud. I mitt hem hände det för ett 
år sedan, att min tvåårige son föll 
från andra våningens fönster till 
marken, 5% meter, och inte blev 
skadad. Det var ett under. Då 
måste jag knäböja och tacka Gud. 
När vinterkriget i Finland var slut 
samlades människorna i kyrkorna 
att tacka Gud. Och jag vet, att 

det var ett verkligt tack, som fyll
de mångas hjärta. Det är så , att 
när Gud giver oss något gott, då 
vill många gärna tacka Gud. 

Men vi gör inte rätt, om vi tac
kar Gud bara då, när Gud giver oss 
något gott. Paulus befaller: Ni 
måste alltid tacka Gud. 

Det finns en sång, som man ofta 
sjunger i Finland, och jag tror 
även i Sverige. Den är en lovsång. 
I den sången tackar människan 
Gud för allt. Hon tackar Gud för 
klara solskensdagar' men ocks.å 
för mörka ·höst4agar; att Gud har 
,givit rosor på vägen, -men ockE!~ 
tistel som har sårat; att Gud har 
hört hennes böner, men också, _att 
Gud inte har hört alla hennes bö
ner. Hon tackår G~<i för- ko_r~ QGh 
strider. Varför_? Därför att hon 
vet, att Gud är allsmäktig. ·Han ~r 

_härskaren. Han vet allt.- Han gpr 
alltid rätt. Om Gud giver oss gott, 
det är bra. Men om Gud giver oss 
ont, det är också bra. En fader 
måste ofta straffa sina olydiga 
barn. Så måste också Gud göra 
mot oss. Och om vi bara ha goda 
tider, så glömma vi så lätt Gud. 
Svåra tider Och bedrövelser kalla 
oss närmare till Gud och närmare 
till Frälsaren Jesus Kristus. De 
kalla oss till det eviga livet, där 
ingen sorg finns. Och det är så un
derligt, att om vi under sådana 
svåra förhållanden tro på Gud och 
vill leva som Hans och Jesu Kristi 
vänner, då få vi kraft att leva. Jag 
minns vid fronten en ung kristen 
officer, som sade mig: Livet här 
vid fronten är så svårt, men om 
man tänker på det eviga livet, då 
blir det lättare. Nu är han i det 
eviga livet. Han stupade. En an
nan händelse. Under kriget vista
des i Finland några dövstumma 
från Ingermanlana. När kriget var 
slut, så måste de fara tillbaka till 
Ryssland. De samlades i Jyväs-



kylä. Före resan deltogo de i guds
tjänsten och sedan måste vi taga 
avsked. Det var mycket svårt. Alla 
gräto. Men då sade någon: Vi träf
fas i himmelen. Det var ett gott 
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ord. Småningom blev gråtandet 
slut. Och vi togo avsked. 

Låtom oss tacka Gud under li
vets alla förhållanden. Den män
niska är lycklig, som kan göra det. 

Tacksamhet 

Jag är för r inga t i ll all den 
nåd och all den trofasthet som 
du har bevisat di n tjänare. ( 1. 
Mosebok 32: 10.) 

Har det inte hänt dig någon 
gång, när du stått inför något myc
ket svårt, att du sagt till dig själv: 
»Tänk om detta vore över, tänk 
om jag hade detta bakom mig -
då skulle jag vara ~vigt tacksam! » 
Och så kom du igenom, och du 
kände dig lycklig och tacksam. 
Men snart glömde du alltsam
mans. 

Jag minns, hur jag vid finska 
fronten för några år sedan ibland 
så starkt längtade hem. När jag 
satt på min cykel för att hälsa på 
de sårade på ~tt krigssjukhus, 
kunde jag ofta inte låta bli att 
tänka: »Tänk om jag nu vore på 
väg hem! Tänk om jag ännu en 
gång finge vara på väg till mitt 
jordiska hem! Vad skulle jag inte 
vilja ge för att bara en enda gång 
få stiga över hemmets tröskel. » 
- Och nu upplever jag denna nåd 
varje dag! Hur lätt blir det inte 
något vanligt och inte alls märk
värdigt. Men jag försöker ibland 
minnas, hur det kändes där borta 
på de främmande vägarna. Och 
då känner jag en överväldigande 
tacksamhet över Guds förunder
liga nåd. 

Vi behöver nog ofta tänka till
baka . på de svårigheter vi med 
Guds hjälp gått igenom. Försök 
att riktigt tänka dig in i, hur du 
hade det då. Tänk, att Gud hjälp-

te dig igenom! Tänk, att det nu 
ligger bakom dig detta som du 
kände så svårt! 

Och var tacksam för den lyck~ 
som Gud nu ger dig! Somliga kari 
aldrig vara riktigt glada i sitj 
lycka, ty de tänka hela. tideil l 
»Det här kan aldrig gå · väl - så 
lycklig · kan man inte få var~ 
länge. » Men sådana tankar vittn~ 
om otro: de visar, att au· har för 
låga tankar om Gu~~ Visst · ar det 
sant, att glädje 0<;h sorg · växlar· I 
livet. Men när Glid skänker oss 
lycka, då skola vi ~a e~ot med 
öppna armar och veta: att nu får 
vi erfara Faderns verkliga hjärte
lag. Kanske måste han .åt.er pröva 
oss med sorg · och motg~rig, men 
låt oss alltid minnas, att han göt 
det liksom mot sill vilja: »Icke av 
villigt hjärta plågar han männis
kors barn och vållar dem bedrö
velse. (Klag. 3: 33.) 

Framtiden är oviss. Men den, 
som lärt känna Guds nåd, han vet 
att hela framtiden ligger i Guds 
hand. Vi behöva inte gå ensamma 
- vi få gå i den gode herdens 
sällskap! Den kristne har alltid 
det bästa framför sig. Han är 
tacksam för det mål, som han 
ibland ser en skymt av. Amen. 

Efter I-lans Aker hielm. 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvdrdsrdd, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor 8. G. Bvenfors. 
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Nordiskt dövstumprästmöte å Riis 
Under tiden 10-:-13 sept. ha 

dövstum präster från de fyra nor
diska länderna varit samlade till 
möte å Riis herrgård. överlägg
ningarna ha bl. a. rört sig om · 
gudstjänsten, nattvarden, konfir
mationen och de kyrkliga döv
stumtidningarna i de olika nor
diska länderna. 

med gudstjänst, varvid pastor 
Bonnevie-Svendsen från Oslo pre
dikade. Vid torsdagens morgon
bön talade pastor Behrendt från 
Köpenhamn. Och på morgonen 
den sista mötesdagen hölls skrif
termål och nattvardsgång med 
prosten Myyryläinen från Fin
land som skriftetalare. Samma 

Första raden fr. v.: Bonnevie-Svendsen, Oslo, Ellekilde, F redericia, Lodin, H ärnö
r;and, Stokke, Oslo, B ergfelt, Kungälv. Andra raden: Svenfors, St ockholm, Myyry
läinen, S :t Michel, Paunu, H elsingfors, Lund, Bor länge, Stueland, B ergen, Skollerud, 
Trondheim, B ehrendt, Köpenhamn, Areskog, Lund, Dohn, Köpenharrun. överst : 

Paljakka, H elsingfors, Svennas, Örebro, Hyvärinen, Uleåborg. 

Första mötesdagen avlades ett 
besök i Karlstad, där dövstum
prästerna deltogo i inlednings
gudstjänsten till stiftsmötet samt 
åhörde ett föredrag av biskop 
Runestam. Efter återkomsten till 
Riis öppnades det egentliga döv
stumprästmötet med bibelläsning 
och bön och en hjärtlig välkomst
hälsning av pastor Joel Lodin, 
som fungerade som ordförande 
vid mötet. Onsdagen inleddes 

dag fick mötet besök av biskop 
Runestam i Karlstad. Biskopen 
var intresserad av att höra om 
den kyrkliga dövstumvården i de 
olika nordiska länderna och ta
lade hjärtliga och uppmuntrande 
ord till de församlade dövstum
prästerna. 

Innan mötet avslutades, inbjöd 
pastor Bonnevie-Svendsen till 
nordiskt dövstumprästmöte i Oslo 
om två år. 



Följande 17 präster deltogo i 
mötet å Riis: Från Norge: Con
rad Bonnevie-Svendsen och Lars 
Stokke, Oslo, Einar Stueland, Ber
gen, och Kåre Skollerud, Trond
heim. Från Finland: Otto A. Myy
ryläinen, S :t Michel, Heikki Hy
värinen, Uleåborg, Lauri Paunu 
och Urho Paljakka, Helsingfors. 
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Från Danmark: Th. Behrendt och 
Sigfrid Dohn, Köpenhamn, och 
Holger Ellekilde, Fredericia. Från 
Sverige: Joel Lo din, Härnösand, 
S. G. Svenfors, Stockholm, Hil
ding Bergfelt, Kungälv, Carl-Åke 
Areskog, Lund, Ivar Svennas, 
Örebro, och Bernhard Lund, Bor
länge. 

I. S. 

Andra ungdomskursen på Riis 

Ungdomskursens deltagare och kvarvarande gäster vid sommarhemmet. 

Sittande fr. v.: Elsa Björn, Lannabruk, Nils Rahmn, Amål, Greta Edman, Karl
stad, Inga Carlsson, Amål, Gunvor Olsson, Jonsered, Elna Knutsson, Segmon, 
Fanny Svensson, Stockholm, Astrid Lindkvist, Skutskär, Greta Afzelius, Göteborg. 
Andra raden: L isa Lindahl, Stockholm, Gunnar Renner, Stockholm, Aina Rahmn, 
Amål, Sara P ettersson, Stockholm, (delvis skymd), Clary Pettersson, Arboga, 
May-Lis H einrichs, H elsingfors, Alfred Carlsson, Göteborg, Ida Klöfverskjöld, Stock
holm, Elin Höggren, Göteborg, Fru Abrahamsson, Göteborg, Alma Abrahamsson, 
Göteborg, C. J. Abrahamsson, Göteborg·, Rektor Zommarin. överst: Nils och Elsa 
Jarngren, Gnesta, Dövstumlärare Schyberg, Pastor Lund, Syster Karin, .Elin Pol-

hem, Uddevalla, Britta L andahl (husmor) , Pastor Svennas. 

Dövstumvårdsrådet har som alla vet 
i sommar anordnat två ungdomskurser 
på Riis. Om den första kursen kan vi 
läsa i förra numret av kyrkobladet. Den 
andra ungdomskursen hölls den 15-18 
aug. och 16 ungdomar i olika åldrar ha
de anmält sig. I kursen deltog även 6 
sornmarhemsgäster. -- Programmet var 
ungefär detsamma som vid första ung
domskursen. Att göra upp program hör 
säkerligen inte till det lättaste men ve
derbörande hade lyckats alldeles för
träffligt, därom voro alla deltagare eni
ga. Att säga vilket föredrag som var 
bäst är nog omöjligt, ty de voro alla av 

den art att man gärna vill höra dem 
om igen. 

Det har ofta betonats att kristendom 
och glädje höra samman fastän många 
har svårt att förstå det. Det var också 
kursledaren pastor Lunds maning då 
han i Nors kyrka öppnade kursen att 
vi skola vara glada. Det är icke Guds 
vilja att vi skola gå genom livet stela 
och allvarliga. 

Att kristendom och glädje höra sam-. 
man det fick vi också erfara under de 
givande kursdagarna. D et djupaste all
var och den gladaste lek stred icke mot 
vartannat. Det är så det skall vara. -
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Bibelstudierna, då pastor Svennas förde 
oss ut på Ordets gröna ängar voro verk
liga högtids.stunder. Det är att hoppas 
att dessa bibelstudier fortsätta även un
der kommande kurser. De väl förbered
da och väl framförda föredragen, den 
goda kamratandan, de glada lekarna, de 
a lltid lika högtidliga morgon- och afton
bönerna, allt liksom samlade sig i detta: 
Framåt! Uppåt! Uppåt vändes också vå
ra tankar vid pastor Svennas allvarsfyll
da predikan vid kursens början och vid 
pastor Svenfors nattvardsgudstjänst vid 
kursens slut. 

De fyra kursdagarna förflöto snabbt 
och det blev snart att tänka på hemresa 
och vardagslivets plikter. I sitt avslut
ningstal yttrade pastor Lund att »först 
nu börjar allvaret när var och en åter
går till sitt arbete. Kursen har velat ge 
något av bestående värde, något som fyl
ler vår dag med mening och innehåll.» 

Du som ännu inte varit på Riis, kom 
uch deltag! Ar du inte en »gubbe i sjä
len» så finns där säkert något att hämta 
även för dig. 

Alfred Carlsson. 

ldrottsledarekursen på Riis. 

Första raden fr. v. :Lars Långström, Bro by, Osvald Dahl gren, Stockholm, Bertil 
Olsson, -Göteborg, Lennart Bjersing, Eskilstuna, B erit Jonsson, Stockholm, Gym
nastikdirektör Rigardt. Andra raden: Syster Karin, Alma Abrahamsson, Clary 
Pettersson, Arboga, Ingrid Norbäck, Stockholm, Pastor Svenfors, Arne Darsson, 
Malmö, Rektor Englund, Folke Philip, Malmö. Tredje raden: May-Lis Heinrichs, 
Helsingfors, Nils Larsson, Stockholm, Husmor fröken Landahl, Nils Rahm, Amdl, 

Robert öhman, Broby, Pastor Lund, Polisöverkonstapel Ahslund. 

Strax före midsommar anordnades en 
idrottsledarkurs gemensamt av Döv
stumvård.srådet och Svenska Dövstum
mas idrottsorganisation å Riis herrgård. 

Kursen pågick i tre dagar och bjöd 
på ett rikhaltigt program med föredrag 
och fysiska övningar. De till antalet 11 
st. uppgående kursdeltagarna fick san
nerligen ej ligga på latsidan, men i gen
gäld hade de mycket nöje och nytta av 
allt vad de fått vara med om. 

I regel inleddes dagarna med korum 
på gården framför flaggstången, var
efter gymnastikdirektör Henry Rigardt 
kallade deltagarna till gymnastik och 
handbollsspel i det fria. Senare på dagen 
gav h r Rigardt instruktioner i olika id
rottsgrenar och hans anvisningar följdes 
på ett ledigt sätt. 

Det gavs även tillfällen till djupare 
insikt i idrottsföreningarnas stadgar och 

verksamhet. Rektor Sven Englund höll 
föredrag om föreningens styrelse och 
dess arbete samt gav några goda tips 
om bokföringen. 

Pastor Svenfors berörde föreningsli
vets inre förutsättningar för föreningens 
bestånd varvid vikten av karaktärsfost
ran i rätt riktning underströks särskilt. 

»Idrottsprästen» S. Norrby medver
kade även i kursen och talade om kyr
kan och idrotten samt idrottens andliga 
värde. Man ställdes inför det faktum, 
att kyrkan intar en positiv hållning 
gentemot idrotten och samarbetet mel
lan dessa folkrörelser har etablerats på 
många håll. Kroppen skall lika väl som 
själen vårdas genom idrott och andlig 
övning, om människan vill nå sin full
ändning. Innan komminister Norrby for 
ifrån kursen, gavs tillfälle till diskussion 
rörande aktuella problem. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
6 okt.-'2 nov. 

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? 

6. 16 sänd. e. Tref. Jesus är starlcare 20. 18 sänd. e. Tref. Det viktigaste bu-
än döden. Luk. 7: 11-17. d et. Matt. 22: 34-40. 

7. Joh. 19: 31-42. Jesu begravning. 
8. Joh. 20: 1-10. Jesus lever! 
9. Joh. 20: 11-18. Den uppståndne Fräl-

10. 

11. 

saren vill möta även dig. 
Joh. 20: 19-23. Vi ä ro rädda och oro
liga. Jesus giver :i'rid. 
Joh. 20: 24-31. »Tvivla icke, utan 
tro. » (v. 27.) 

12. Joh. 21: 1-14. Om jag gör som Jesus 
säger, går det mig väl. (v. 6.) 

21. 1 Joh. 4: 7-10. Gud är kärleken. 
22. 1 J oh. 4: 19-21. »Vi älska, därför att 

Han först har älskat oss. » (v. 19.) 
23. 2 Joh. v. 6. Vandra i kärleken. 
24. 3 Joh. v. 11. »Följ icke onda före

dömen utan goda.» 
25. Uppb. 1: 4-6. Jesus har löst oss från 

våra synder med sitt blod. 
26. Uppb. 2: 10. »Var trogen intill dö

den, så skall jag giva dig livets 
krona. » 

27. 19 sönd. e. Tref. Dina synder förlå-13. Tacksägelsedagen. Låtom oss vara 
H b 12 28 13 3 

tas dig. Matt. 9: 1-8. 
tacksamma. e r. : - : . 28. Uppb. 3: 10-11. »Håll fast det du 

14. Joh. 21: 15-19. »Har du mig kär? » har. » (v. 11.) 
15. Joh. 21: 20-25. »Följ du mig. » 29. Uppb. 5: 12-13. Tacka och lova Gud. 
16. 1 Joh. 1: 8-9. Vi äro syndare. Gud 30. Uppb. 14: 13. Saliga äro de döda 

är trofast och rättfärdig. som dö i Herren. 
17. 1 Joh. 2: 1-2. Jesus är försoningen 31. Ps. 73: 1-3. Gud är god. 

för våra synder. 1. Ps. 73: 23-36. Jag vill hålla mig till 
18. 1 Joh. 3: 1-2. Se, vilken kärlek! Herren alltid. 
19. 1 Joh. 3: 13-18. Vi skola älska var- 2. Ps. 73: 27-28. De som gå bort frän 

andra, såsom Kristus har älskat oss. Gud, skola förgås. 
Bön efter slutad bibelläsning: Tack, g·ode Gud, för att du 

genom ditt he3iga ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat 
mig. Hjälp mig att i dag lyda ditt ord. 9-iv mig en Btarkare 
tro: Och fö·r mig av nåd till det eviga liv et. Amen. 

VIGDA. 
Gösta Grahm, Hallsberg; och Birgit 

Gunhild Skoglund, Göteborg, den 22 
juni. 

Sven Lundström, Skelleftehamn, och 
Margit Ingegärd Marklund, Bjur
fors, den 14 juli i Skellefteå stads 
kyrka. 

Ernst Gunnar Torsten Larsson, Trelle-

Vi fick även lära oss en del saker när 
det gällde att ge första hjälp vid olycks
fall under syster Karin Malmers ledning. 

Kursen avslutades med en »riktig» 
tävling i trekamp, varur Bertil Olsson, 
Göteborg, utgick som segrare. Prisut
delningen förrättades efteråt och ingen 
blev utan pris. Vänlig omtänksamhet av 
ledningen! 

Som erkänsla för förmånen att vara 
med i kursen överlämnades i gåva ett 
par fina fotoalbum till Dövstumvårds
rådet. 

Nästan samtliga deltagare tillbringa
de midsommaraftonen på Riis i strå

Forts. å nästa sida. 

borg, och Klara Elisabet Nilsson, 
Huaröd, den 8 sept. i Kristianstads 
kyrka. 

Olov Algot Abrahamsson, Köping, (hö
rande), och Albertina Ingeborg Bo
man, Stockholm, den 22 sept. i Kö
pings kyrka. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

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

AVLIDNA. 
Elof Lundhal, Rebbelberga, Skåne, den 

25 juni, 74 år. 
Anna Jansson, f. Andersson, Hedemora, 

den 11 juli, 62 år. 
Bernhard Leonard Jönsson, Onsala, 

Halland, den 18 juli, 83 år. 
Johanna Elisabet Blomstrand, Kvick

sund, Södermanl., den 1 sept., 78 år. 
Viktor Valfrid Vestberg, Upsala, den 9 

sept., 77 år. 
Men Gud en bättre morgon ger, 
Då ingen g·råt skall vara mer. 

(Sv. ps. 585: 6) 
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Gudstjänster i oktober. 

S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 
F. 4. Västerås, Kyrksalen kl. 6.30. 
L. 5. Nyköping, S:t Nikolai kyrka kl. 

3. 
S. 6. Stockholm, Manilla kl. 10.30. 
S. 6. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

Psalmer: 206: 4-5; 45: 8; 376; 
355: 3. 

S. 13. Mjölby, Förs.-salen kl. 11. 
S. 13. Linköping, Domkyrkan kl. 3.30. 
M. 14. Kisa, Kyrkan kl. 1. 
L. 19. Visby, Domkyrkan kl. 3. Thures

son. 
S. 20. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 

3. Swaren. 
T. 22. Stockholm, Klara kyrksal, Kla

ra ö. Kyrkog. 8, kl. 7.30. Förs.
afton. Komminister B. Lund: 
Estland. 

S. 27. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 
12.30. 

S. 27. Upsala, Hel. Tref. kyrka kl. 1. 
Thuresson. 

S. 27. Södertälje, Kyrkan kl. 12.30. 
Lund. 

S. 27. Eski lstuna, Klosters kyrka kl. 1. 
Swaren. 

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

Syster Karin besöker Arboga, Niko
laigården, d. 20 okt. kl. 1. 

Adr . . Hägerstensv. 221 Aspudden. 
Tel. 45 70 73. 

L u n d s d i s t r i k t. 
S. 6. Vimmerby, Kyrkan kl. 12.30. 

Nattv. 
S. 6. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 13.30 

. (Bratt). 
L. 12. Landskrona, Förs.-hemmet kl. 

18. 
S. 13. Hälsingborg, Maria kyrka kl. 

15.30. 
S. 13. Värnamo, Kyrkan kl. 13 (Bratt). 

Därefter föreläsning med film. 
L. 19. Jönköping, Kristine förs.-hem 

kl. 17. 
S. 20. Jönköping, Kristine kyrka kl. 

13.30. Nattv. 
L. 26. Vaggeryd, Kyrksalen kl. 16. 
S. 27. Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 
T. 31. Lund, Blindskolan kl. 19. 

lande väder. Då hölls det en stämnings
full gudstjänst i Nors kyrka. Efteråt äg
nades dagen åt klädsel och resning av 
majstången, kring vilken danser och le
kar utfördes. 

Vi är tacksamma över att Riis herr
gård hade öppnat sina portar för oss 
idrottsmän för att vi i dess hägn kunde 
mottaga goda intryck och djupare in
sikter i livets väsentliga ting. 

0. D--n. 

F. 1/11 Hovmantorp, 
kl. 12. 

Dövstumhernmet 

L. 2/11 Malmö, Pauli kyrka kl. 18. 
Nattv. 

S. 3/11 Lund, Klosterkyrkan kl. 12. 
0. - A. A res ko g. 

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. 5. Aling'sås, Förs.-hemmet kl. 5. 
S. 6. Vänersborg, Förs.-hemm,et kl. 

11. 
S. 6. Göteborg, V. Skansgatan 1 B 

kl. 4.30. 
S. 13. Varberg, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
S. 13. Halmstad, Förs.-hemmet kl. 5. 
M. 14. Laholm, Förs.-salen vid Prästg. 

kl. 10. 
S. 20. Skara, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 20. Lidköping, Förs.-hemmet kl. 3. 
T. 24. Göteborg, kl. 7.30. Förs.-afton, 

Kristine Förs.-hem, Tyggärds
gat. 4. Föredr. av Hovpr. Been. 
Bilder. 

L. 26. Vara, Kyrkan, nattv. kl. 12.30. 
S. 27. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 

11. 
S. 27. Uddevalla, Kyrkan kl. 3. 

H i l din 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. 
L. 5. Hallsberg, Adventskyrkan kl. 

16. 
S. 6. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 

9.30. Barngudstjänst. 
S. 6. Örebro, Almby kyrka kl. 12.30. 

Nattvard. Därefter samkväm å 
Sörbygården. 

S. 13. Fal.un, Kristine kyrka kl. 14 
(Lund). 

L. 19. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 16 
(Lund). 

S. 20. Mora, Kyrkan kl. 13 (Lund). 
S. 27. Arvika, Kyrkan kl. 13. Därefter 

föreläsning. 
Ivar Sven n as, 

Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

Föreläsningar. 
Nyköping den 5 okt. efter Gudstjäns

ten. Fröken Rut Pettersson: »New York 
- världens största stad». 

Visby den 19 okt. efter Gudstjänsten. 
Kyrkoherde Thuresson: »Zacharias To
pelius». Bilder. 

Gävle den 19 okt. kl. 7. Fröken Fon
delius: »Svenskt rättsväsen». 

Arvika. Församlingshemmet den 27 
oktober efter gudstjänsten: Rektor 
Zommarin. 

Hedemora, Sterners pensionat, d n 
19 okt. kl. 18. Dövstumlär. S. Schyberg: 
»Från eldborren till tändstickan». 

Falun, Arbetarföreningens hus (sal 
C) den 20 okt. kl. 19.30. Sammma före
läsning. 

A / B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946 

) 


