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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

V iyg o P ed ersen, D et nya J er usalem .

Se, målet härligt lyser
I fjärran :· o Guds stad,
Min längtans borg'
Där synd och sorg
Och nöd, .s om jorden hyser,
Jag snart förgäter glad.
Se, målet härligt lyser
I fjärran, o Guds stad!
Sv . ps. 595:

4.

74

Tro.
»Den. som tror på Sonen, han
har evigt liv.» Joh. 3: 36.
Att tro är att hålla för sant det,
som man inte ser, men anar att
det finns. Vi tror på en väns ord.
När han säger, att han skall ge
oss någon present, så tror vi att
vi skall få presenten och väntar
att löftet skall infrias.
Tron liknas vid en hand, som
sträckes ut mot en annans hand
för att mottaga en gåva.
En tänkare har sagt ungefär så:
»Det är lättast. för en människa
att tro.» Det finns alltid något,
som vi tror på. Tror vi inte på
ett, så tror vi på ett annat. Det
händer saker och · ting, som överstiger vår förmåga att förstå, och
då återstår det endast att tro.
Tron är en stor makt. Tron är
villkoret för att förverkliga de mål
vi uppställer för oss i livet. Det
fordras att tro på en god sak, om
vi skall lyckas i vår föresats att
befrämja den.
Jesus visste att endast genom
tron kan en människa komma till
Gud och få del av hans gåvor. Därför måste vi tro på Jesus och mottaga Honom som vår Frälsare. Det
betyder, att vi kastar bort all tillit
och förtröstan på egen kraft och
egen rättfärdighet och överlämnar
oss helt i Jesu händer. Likt ett
barn, som söker sig till sin moders
famn och litar helt på hennes förmåga att skydda barnet mot faror
och allt ont, skall vi i tro kasta
oss i Guds fadersfämn och tro att
Han skall giva oss vad Han har
lovat.
Därför talar Jesus ofta om »tro»
och har försökt inpränta i människorna nödvändigheten av att tro
på Honom.
En man kom till Jesus och sökte
hjälp för sin olycklige son, och så
upptäckte han, att det behövdes
tro för att sonen skulle bli frisk.
Han utropade då: »Jag tror, hjälp

min otro.» - När Jairus var på
väg hem med Jesus, nåddes han
av det sorgliga budskapet att hans
kära dotter var död. Nu var allt
hopp borta. Hjälplös och rådlös
stod fadern inför den dystra vissheten, att han icke mer skulle få
återse sin dotter. Då sade Jesus
till honom:
»Var vid gott mod, tro allenast.»
Många andra berättelser tala om
detsamma. Men Jesus mötte också
många människor, som hade sina
hjärtan tillslutna för honom. De
ville inte tro på Honom och mottaga Honom som sin Förlossare.
Jesus stod undrande inför deras
otro. - Skall Jesus finna otro och
hårdhet bland oss i dag? Skall Han
vara förundrad över vår otro? Det
beror på oss själva. 0, måtte det
icke behöva ske här bland oss! ·
Abraham levde sitt liv helt i
tro på Gud och Hans löften. Vid
ett tillfälle sattes hans tro på prov
genom · Guds befallning att han
skulle offra sin ende son, Isak. Och
Abraham var beredd att göra detta
offer. Abraham kallades »trons fader>> och hans efterkommande, judarna och deras historia var präglad av tron på Guds löfte om Messias tillkommelse.
När Jesus kom hit till världen,
fullbordades dessa löften. ·
Paulus kallade Jesus »trons hövding och fullkomnare». Och kristendomen ät än i dag ett budskap
om tron på Guds löfte om frälsning och ett evigt liv genom Jesus
Kristus.
Men det är icke nog att tro. Visserligen skall den kristne leva av
tro, men han skall också lära sig
att lyda Guds bud och leva ett rent
liv till Guds behag. Om vi vill bli
starka i tron, skall vi läsa bibeln
och bedja till Gud varje dag. Då
får vi kraft till ett rikt trosli v i
Kristus Jesus.
Bibelordet vi nyss läst säger oss
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SALIG.
Jesus sade: }Saliga äro de som äro fattiga i
anden, ty dem hör himmelriket till.} Matt. 5: 3.
Dessa ord läsa vi . i evangeliet på Alla Helgons
dag. Alla Helgons dag, varför fira vi den? Helgonen, vad ha vi med dem att göra? Vi kunna
väl ändå aldrig bli några . helgon? Vi, som äro
så små och svaga och obetydliga. Vi ha ju så
litet att ge Gud, och vi kunna tjäna honom så
litet. Vår tro på Gud är så matt och svag~ Vårt
hjärta · är fattigt och tomt. Ja, vi ha ingenting alls
som duger inför Gud.
Nej, det är sant. Vi äro bara fattiga, hjälplösa,
förlorade syndare. Men det är just till sådana,
· som Jesus har kommit. Och till sådana människor kommer Jesus även i dag. Han kommer
inte till de rättfärdiga, de starka och självbelåtna
männniskorna, utan bara till syndarna. Och dem
ger han förlåtelse och nåd. Dem ger han evigt
liv i himmelriket. Dem gör han till helgon.
Du, som är fattig och hjälplös. Du, so1n känner din synd och fattigdom. Gläd dig i dag! Ty
Kristus är hos dig just nu. Din synd är förlåten!
Himmelriket är ditt! Du är salig!

1.

s:
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icke, att vi skall få ett evigt liv,
om vi tror på Jesus. Det säger, att
den som tror, har evigt liv. Det
betyder, att det eviga livet börjar
redan här på jorden. Det finns
människor, som lever och ändå är
döda. Många människor lever sitt
liv utan innehåll - tanklöst och
planlöst. Sådana liknas vid levande
döda människor. Men den som tror
på Jesus, han känner att det eviga
livet har börjat i hans hjärta och
han drives ständigt till att verka

för Guds rike och tjäna Gud bland
människorna.
Vid en församlingsafton i höstas .
i Stockholm berättade en norsk
pastor om några norska dövstumma, som blivit dömda till döden.
Prästen hade ett långt samtal med
dem, innan de skulle dö, och frågade till sist om de trodde på Jesus.
»Ja», sade de samstämmigt. Nu
kunde de lugnt gå döden till mötes.
Så kan tron bära oss genom döden till det eviga livet. Amen.
Morgonandakt vid ungdomskursen på
Riis av Osvald Dahlgren.

Ett brev till dövstumma gudstjänstbes·ökare.
Var gång jag är i Lund besöker
jag stadens mäktiga domkyrka.
Den är i år 800 år gammal. När
man komm~t in känner man en helig vördnad. Skulle man kunna göra annat! Den har helgats genom
många släktleds böner.» Så står
det i den liIIa skrift som en vaktm:ästare räcker varje besökande.
»Detta måste vara en helig plats,
här bor förvisso Gud.» »Stillhet och andakt höves i helgedomen. Samla dina tankar till
betraktelse och bön. Tacka Gud,
som i Jesus Kristus och ordet om
honom uppenbarat sig som Vår
Fader. Bed för dem, som här fram,
bära frälsningens ord och tjäna
vid Herrens altare; för alla som
här samlas till gudstjänst; tänk i .
bön på dem som stå ditt hjärta
nära vare sig levande eller bortgångne. Bed för din egen fattiga
själ, om dina synders förlåtelse
om delaktighet i den eviga världens liv. » Så står det också i den
lilla skriften.
Stillhet och andakt höves i helgedomen. Det är detta jag med
dessa rader ville ha sagt. Tyvärr
måste jag säga att det ofta är
klent beställt med stillheten när
de dövstumma samlas till gudstjänst. Det är ett förfärligt pra-

tande och gestikulerande ända tills
prästen börjar teckna, och kanske
är det inte slut med pratandet ens
då.
Jag minns en gång, då jag satt
i en kyrka, att en dövstum man
kom och .slog sig ned intill mig
och började prata om allt mellan
himmel och jord tills han märkte, .
att jag inte var intresserad av
samtalet. Då gav han mig en knuff
i sidan och flyttade till en annan
bänk. - I Kyrkobladet för februari 1945 finnes en artikel införd av
rektor Zommarin under rubriken
»Hur skall man uppföra sig i kyrkor». Den skall vi läsa och begrunda och handla därefter.
Kyrkan är ingen vanlig samlingslokal. »Mitt hus skall kallas
ett bönehus. » Så har kyrkans Herre sagt, men det beror på dig och
mig om den blir ett bönehus eller
icke.
»Stillhet och andakt höves i helgedomen - bed för din egen fattiga själ, om dina synders förlåtelse, om delaktighet i den eviga
världens liv.»
Hädanefter skola vi icke befatta
oss med onödigt prat då vi äro i
kyrkan. Det lova vi varandra Du
och jag. Skall vi icke det?
A lf red Carlsson·.
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Horror vacui.
Filosofen Aristoteles säger att
naturen har »fasa för tomrummet»
- horror vacui. Starka krafter
försöker alltid fylla det som blivit
tomt. Den moderna psykologien
har visat, att denna skräck för
tomrummet existerar också på
själslivets område. Vår själ kan
aldrig stå tom. Den fylls alltid på
ett eller annat sätt. Enda möjligheten att hindra dåliga intryck att
få makten över själen, är att fylla
den med goda intryck. Neutral kan
ingen vara.
Jesus talar just om detta i en av
sina liknelser (Luk. 11: 24-26).
Om en oren ande blivit utdriven
ur en människa, så gäller det för
den människan att fylla tomrummet med det som är rent och gott,
annars kommer snart den orena
anden tillbaka i sällskap med sju
andra andar, som är ännu värre
- »och så bliver det sista värre
än det första ».
Jesus vill väl med denna liknelse säga, att det räcker inte att
portförbjuda orena tankar och
lustar - det enda säkra botemedlet är, att själens hus blir fyllt
med rena tankar, och att den helige Ande inbjudes att bo där.
Många föräldrar är angelägna
om att deras barn skall besparas
dåliga iflytelser. Man avvisar med
bestämdhet dåliga kamrater och
dåliga böcker. Men vad gör man,
för att barnen skall få goda inflytelser? Det duger ju inte, att bara
hålla det onda borta - själen
måste fyllas med det som är gott.
Ty står själens hus tomt, kommer
snart onda andar och tränger sig
in. Söndagsskolan, psalmboken, de
bibliska berättelserna har här en
långt större betydelse än de flesta
anar. Den barnasjäl, som är fylld
med sunda religiösa intryck, är på
ett särskilt sätt oemottaglig för

de dåliga intryck, som det rotlösa
barnet dukar under för.
Och på samma sätt är det med
de vuxna. Om i~te själen fylls av
religion, så fylls den av något religiöst surrogat. Där religionen saknas, där gör sig vidskepelsen bred.
Själen har en fasa för tomrummet, och blir inte detta tomrum
fyllt, så kan fasan leda till vansinne. När kyrkorna blir tomma,
blir det trångt på sinnessjukhusen.
Vilka är det; som kastar sig ut
i nöjenas virvlar, vilka är det som
hemfaller åt spritmissbruk? N aturligtvis främst de, som behöver
döva tomheten inom sig. Den, som
har något värdefullt · i själen, behöver inte berusa sig för att komma bort från tomheten. Nykterheten är ett stort och svårt problem. Men så mycket är väl uppenbart, att man inte kan lösa problemet bara genom att förbjuda de
rusande dryckerna. Det är tomheten i själarna, som måste fyllas fylls inte den på rätt sätt, så kommer den alltid att fyllas på · orätt
sätt genom sprit eller pulver eller
utsvävningar.
Vi kristna måste få upp ögonen
för att det i mycket hög grad är
just fasan för tomrummet, som är
orsaken till tidens förvildning. Där
religionen skulle sitta, finns hos
den moderna människan ett gapande tomrum. Hetsen är mest till
för att döva denna tomhetskänsla.
Därför är det synd om tidens människor. Vi borde ha något att ge
dem. Men är vi själva fyllda av
ande - eller jagas också vi av
horror vacui? Efter Hans Akerhielm.
De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvllrdsrdd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor B. G. Bvenfors.
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»Rika Fuchsen»
Karl XII hade en överste, som
kallades »Rika Fuchsen». Vet ni
varför? - Om ni hade sett hans
ägodelar, så hade ni nog tyckt, att
han var en riktigt fattig stackare,
som bara ägde litet skräp. Men
vill ni nu höra, hur han värderade ·
det han ägde?
Jag har inga skulder, det är
hälften av min rikedom. ·--:- Så har
j~g fått ärva förre överstens
nattrock och hans regemente. Det
är de två käraste ägodelar jag
har, de är värda tillsammans
15 000 riksdaler. - 'Min älskade
hustru Greta är värd minst 70 000
riksdaler. · - Min kunglige herrens nåd är värd 80 000 riksdaler.
- Så fortsatte han att räkna,
tills han fann att han ägde 170 000
riksdaler. Och så hade han inga
skulder, och det var halva hans
rikedom. Alltså agde han 340 000
riksdaler. - »Ser ni pojkar», sade rike Fuchsen till sina soldater,
»sådan räknekonst är nyttig att
kunna, begriper ni. Lär er bara
att föra bok och sätta rätta värden på allting, så får ni nog se,

att ni har en vacker rikedom allihop!»
Tänk, om vi skulle ta papper
och penna och räkna så där. Du
har ett rart hem. Vad vill du värdera det till? Du har friska armar
och ben. Du får äta dig mätt var
dag, det fick inte rike Fuchsen.
Du bor i ett av jordens lyckligaste
länder. Har du tänkt på, vad allt
detta är värt?
· Vad har du gjort för att få allt
detta? Har du förtjänat det på
något sätt? - Nej, det har du
inte. Det är alltsammans gåvor
till dig, gåvor som du fått alldeles
för intet.
När man fått stora gåvor, kan
man inte göra annat än tacka.
Tacka far och mor ibland. Visa
din tacksamhet mot dem som undervisat dig. Säg ett tacksamhetens ord till dina syskon och vänner. Visa din tacksamhet mot din
maka. Tack Gud för alla goda
gåvor. - Alla längta vi efter att
vara lyckliga. Och hemligheten
med att vara lycklig, det är att
man är tacksam för det man har.

FÖRELÄSNINGAR.

Herren Gud, som har stiftat äktenskap et, give dem nåd att besinna dess heliga förpliktelser och .läte sin välsignelse
vila över varje redligt äkta förbund.

Gävle, ö. Bergsg. 5 (S. T. F. Vandrarhem) d. 9 nov. kl. 7. Fru Renner: »In-

tryck och upplevelser från Finland. »
Ljusdal den 10 november kl. 1, samma föreläsning.
Norrköping d. 16 nov. efter Gudstjänsten. Fröken Abrahamsson: »Danmark.» Ljusbilder.
Linköpirig, Förs.-hemmet, den 17 nov.
kl. 1, samma föreläsning.
Karlskrona den 17 nov. efter Gudstjänster. Pastor Bengt Söderberg, Kalmar: »Det krigshärjade Europa».
Borlänge. Förs.-hemmet, den 23 nov.
kl. 18. Fröken Elsa Fondelius: Något
om svenskt rättsväsen.
Mora, Pensionat Solhem den 24 nov.
kl. 13, samma föreläsning.
VIGDA.
Karl Gunnar Renner och Lisa Helena
Lindahl, Stockholm, den 19 okt. i Bureå kyrka.

AVLIDNA.
Gertrud Olsson, Skabersjö, den 11 sept. ,
37 år.
Karolina Sten, f. Hus berg, Nässjö, den
26 sept., 87 år.
Axel Robert Lejohn, Jönköping, den 5
okt., 83 år.
Karolina Eriksson, f. Persdotter, Heby,
Västm., den 10 okt. 86 år.
JAG OCK SKALL MALET HINNA
I HÄRLIGHE·T ENS HAMN.
JA, OCKSA JAG,
SA ARM OCH SVAG
EN GANG SKALL SEGER VINNA
I JESU KRISTI NAMN.
JAG OCK SKALL MALET HINNA
I HÄRLIGHE·T ENS HAMN.
(Ps. 595: 5.)
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Plan för daglig bibelläsning.
3 nov.- 23 dec.

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?
3. Alla Helgons dag. Vem är salig?
Matt. 5: 1-12.
4. Uppb. 7: 9-12. De saligas lovsång.
5. Uppb. 7: 13-17. Helgonens salighet.
6. 1 Tim. 1: 12-17. Ett fast ord.
7. 1 Tim. 2: 1-6. Förbön.
8. 1 Tim. 3: 1-7. En god vandel.
9. 1 Tim. 3: 14-16. Guds hus.

10. 21 sönd. e. Tref. Tro på Jesus! Joh.
4 : 46-53.
11. 1 Tim. 4 :1-5. Falsk lära och skrymter i.
12. 1 Tim. 4: 6-10. Vi sätta vårt hopp
till Kristus.
13. 1 Tim. 4: 12-16. Är jag ett föredöme i kärlek, tro och renhet?
14. 1 Tim. 6: 7-10. »Penningbegäret är
en rot till allt ont» (v. 10).
15. 1 Tim. 6: 11-12. »Kämpa trons goda
kamp » (v. 12) .
16. 1 Tim. 6: 13-16. Herren vare ära i
evighet.
17. Sönd. före Domssöndagen. Vak en!
Matt. 25: 1-13.
18. 1 Tim. 6: 17-21. Hoppas på Gud
·allena!
19. 2 Tim. 1: 1-11. Kristus har gjort
dödens makt om intet. (v. 10).
20. 2 Tim. 1: 12-18. »Jag vet, på vem
jag tror» (v. 12).
21. 2 Tim. 2: 1-7. En god Kristi stridsman.
22. 2 Tim. 2: 8-13. »Tänk på Jesus Kristus» (v. 8).
23. 2 Tim. 2: 14-19. »Herren känner de
sina» (v. 19).
24. Domssöndagen. Domen. Matt. 25: 3146.
25. 2 Tim. 2: 22-26. »Far efter rättfärdighet, tro och kärlek» (v. 22).
26. 2 Tim. 3: 1-5. Svåra tider skola
komma.
27. 2 Tim. 3: 10-17. »Förbliv vid det som
du har lärt» (v. 14).

28. 2 Tim. 4: 1-4. Den sunda läran.
29. 2 Tim. 4: 5-8. Rättfärdighetens segerkrans.
30. 2 Tim. 4: 16-18. Herren skall rädda
. oss från allt ont.
1. 1 sönd. i Advent. Sanningens konung. Joh. 18: 36-37.
2. Ef. 1: 1-6. Vi äro utvalda till Guds
barn.
3. Ef. 1: 7. Vi hava syndernas förlåtelse genom Kristi död.
4. Ef. 1: 8-10. överflödande nåd.
5. Ef. 1: 22-23. Kristus är församlingens (kyrkans) huvud.
6. Ef. 2: 1-5. Kristus gör de döda levande.
7. Ef. 2: 6-10. Frälsta av nåd.

8. 2 sönd. i .Advent. Guds rike är nära'.
Mark. 1: 14-15.
9. Ef. 3: 14-21. Kristi kärlek är större
än allting.
10. Ef. 4: 1-6. En kristen skall leva i
tålamod och kärlek. ·
11. Ef. 4: 25-27. Tala sanning.
12. Ef. 4: 28-30. Bedröva icke Guds helige Ande.
13. Ef. 4: 31-32. Förlåten varandra.
14. Ef. 5: 1-5. Vandren i kärlek.
15. 3

sönd. i Advent. Himmelriket
tränger fram. Matt. 11: 11-19.

16. Ef. 5: 6-11. Vandra såsom ljusets
barn.
17. Ef. 5: 15-20. Tiden är ond.
18. Ef. 6: 10-12. Vi måste kämpa.
19. Luk. 1: 1-25. Johannes' födelse bebådas.
20. Luk. 1: 26-38. Jesu födelse bebådas.
21. Luk. 1: 39-55. »Hans barmhärtighet
varar» (v. 50).
22. 4 sönd. i Advent. D en som tror på
Sonen, han har evigt liv. Joh. 3 :2236.
23. Luk. 1: 56-80. Sakarias' lovsång.

Bön efter slutad bibelläsning: Tack, g·ode Gud, för att du,
genom ditt heliga ord har tröstat, lärt, förma.nat och varnat
mig. Hjälp 1nig att i dag lyda ditt ord. Gi'v mig en 8tarkare
tro. Och för mig av nåd till det eviga livet. Amen.
Nästa num.m er

av Kyrkobladet utkommer till jul.

A l H Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946

Gudstjänster i november
och december.
S t o ek ho l m s dis t rikt.
November.
T. 7. Stockholm, Konfirmanderna kl.
7.30.
F. 8. Strängnäs, Domkyrkan kl. 2.
L. 9. Katrineholm, Kyrkan kl. 2.30.
S. 1.0 . Stockholm, Ad. Fredr. Kyrka kl.
1.30. Psalmer: 306, 321: 1-3, 324,
331.
L. 16. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 10.~0.
L. 16. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 6.
S. 17. Motala, Kyrkan kl. 1.
M. 18. Kisa, Kyrkan kl. 1.30.
0. 20. Arboga, Nicolaigården kl. 6.30.
Svennas.
T. 26. Stockholm, Katarina Förs.-hus,
Högbergsg. 15, kl. 7.30: Förs.-·
afton.
F. 29. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.15.
L. 30. Gnesta, Hedvigsberg kl. 4.
D ecem ber.
S. 1. Stockholm, Manilla kl. 10.30.
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 43: 1-3, 41: 1-4, 48, 55: 4 .
S. 1. Uppsala, Vindhem kl. 3.30.
F. 6. Sala, Kyrkan kl. 10.30.
L. 7. Västerås, Domkyrkan kl. 3 .
S. 8. Köping, Kyrkan kl. 1.
F. 13. Vånga, Prästgården kl. 4.30.
·L. 14. Finspong, Slottskapellet kl. 2.30.
S. 15. Linköping, Domkyrkan kl. 12.30.
S. 15. Mjölby, Kyrkan kl. 4.45.
S. 15. Visby, Domkyrkan kl. 3. Thuresson.
L. 21. Nyköping, S:t Nicolai kyrka kl. 2.
S. 22. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 1.
S. G. Sv en fors ,
V esslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
Syster Karin besöker
Södertälje d. 17 nov. kl. 1. Förs.-hemmet.
Eskilstuna d. 24 nov. kl. 1. Klosters
Förs.-hem.
Norrköping d. 8 dec. kl. 1. Hedvigs Förs.hem.
Adr. Hägerstensv. 221, Aspudden.
Tel. 45 70 03.

L u n d s d i s t r i k t.
Novem ber.
F. 1. Hovmantorp, Dövstumhemmet kl.
12.
L. 2. Malmö, Pauli kyrka kl. 18. Nattvard.
S. 3. Lund, Klosterkyrkan kl. 12.
S. 3. Alvesta, Kyrkan kl. 13.30 (Bratt) .
L . 9. Eksjö, Kyrkan kl. 17.
S. 10. Tranås, Kyrkan kl. 13.
L. 16. Nybro, Kyrkan kl. 18. Nattvard.
S. 17. Borgholm, Kyrkan kl. 13.
S . 17. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 16
(Bratt). Därefter föreläsning.
T. 19. Malmö, Svenske kl. 19.30. Bibelstudium.
L. 23 . Älmhult, Kyrkan kl. 17.
S. 24. Smålands Burseryd, Kyrkan . kl.
13. Nattvard.
S . 24. Nässjö, Förs .-hemmet kl. 15. Därefter föreläsn. med film (Bratt).

T. 28. Lund, Blindskolan kl. 19.
L. 30. Trelleborg, Kyrkan kl. 18.
D ecem ber.
S. 1. Kristianstad, Kyrkan kl. 13.
L. 7. Ängelholm, Kyrkan kl. 18.
S. 8. Lund, Dövstumskolan kl. 9.30:
Barngudstjänst.
L. 14. · Emmaboda, Kyrkan kl. 15.
S. 15. Växjö, Domkyrkan kl. 13.15.
Nattvard.
L. 21. Eslöv, Kyrkan kl. 18.
S. 22. Hälsingborg, Maria kyrka kl.
15.30.
C. - A. A res k o g,
Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Novem ber.
L. 2. Filipstad, Förs. -hemmet kl. 17.
S. 3. N. Råda, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
L. 9. Ludvika, Förs.-hemmet kl. 18.
Förs.-afton.
S. 10. Kopparberg, Kyrkan kl. 13.
S. 10. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13 .
(Lund).
L. 16. Hudiksvall, Kyrkan kl. 17.
L. 16. H edemora, Förs.-hemmet kl. 16
(Lund).
S. 17. Söderhamn, Kyrkan kl. 14.30.
L. 23. Sunne, Kyrkan kl. 16.
S. 24 . Torsby, Kyrkan kl. 13.
S. 24. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 14
(Lund).
L. 30. Nora, Kyrkan kl. 13 .
D ecember.
S. 1. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 9.30.
Barngudstjänst.
S. 1. Örebro, Nikolai kyrka kl. 13.30.
L. 7. Falun, Kristine kyrka kl. 17.·
S. 8. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13.
L. 14. Krylbo, Förs.-hemmet kl. 16.30
(Lund).
L. 14. Al/ta, Kyrkan kl. 15. Nattvard.
S. 15. Färila, Kyrkan kl. 13.
I v ar S v en n as,
Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05.

Vänersborgs distrikt
No vember.
S. 3. Göteborg, Hagakyr kan kl. 1.30.
Svenfors.
S. 10. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11.30.
S. 10. Falköping, Förs.-hemmet kl. 5.
L. 16. Ulriceham n, Kyrkan kl. 11.
S. 17. Borås, Förs.-hemmet kl. 11.
L. 23. Kungsbacka, Kyrkan kl. 2.15 .
S . 24 . Kungälv, Kyrkan kl. 2.
S. 24. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. Nattvard.
D eceni ber.
S. 1. Vän ers borg, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 8 . Lysek i l , Förs.-hemmet kl. 12.30.
S. 8. Uddevalla, Förs.-hemmet kl. 5.45.
S. 15. Falköping, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 15. Borås, Förs.-hemmet kl. 3.45.
S. 22. Halmstad, Kyrkan kl 1 .
H 'i l din g B er g· fe l t ,
Kungälv. Tel. 14.

