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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Emily E. Colli er.

Han skall vara alla god,
Giva trötta själar mod;
I hans rike ingen mer
Sig i nöden lämnad ser.
Sv . Ps. 5 10 : 6.

)
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Från vaggan till graven.
Ända till eder ålderdom är jag
densamme, och intill dess i varden
grå, skall jag bära Eder.
Jes. 56: 4.

Från släkte till släkte varar din
trofasthet.
Ps. 119: 90 . .

Hela livet står Jesus vid vår sida. Det vill bilden å första sidan
påminna oss om. Ett blommande
fruktträd : livet i hela dess rikedom - och gravarnas cypresser :
livet intill dess slut - allt vill Jesus ta i sitt hägn.
Det visste den gamle mannen,
som bodde vid bergets fot. En
gång hade han varit ett rödkindat
barn. Nu var hans ansikte fullt
av rynkor och ryggen var böjd.
Vår efter vår hade han sett blommorna spira upp i trädgården och
åter vissna. Sommar efter sommar hade svalorng, kommit och
byggt sina bon under taklisten för
att om hösten åter försvinna. Men
en sak hade alltid varit sig lik, och
det var källan, som flöt fram ur
berget. Natt och dag, sommar och
vinter - alltid var dess vatten
lika .friskt och klart - nu som i
barndomens dagar.
Det är så med allt, som hör oss
människor till : först är det nytt
och vackert, men snart blir det

gammalt, visset och slitet. Blom~
morna på bordet få vi snart kasta
ut. Våra nya helgdagskläder bli
snart vardagskläder. Allt kommer, stannar en tid och försvinner. Men ett finnes, som ej förändras, som aldrig blir glammalt
och värdelöst; det är Guds nåd,
Guds ·kärlek. Den är som källan
vid bergets fot; den flödar mot oss
lika ren och frisk från barndomens dagar t ill livets slut.
.Om vi få leva, så kommer det
att gå med oss som med andra :
vi komma att åldras, våra ryggar
bli böjda, våra huvuden vita. Men
om vi för varje dag mottaga Guds
förlåtelse, hans nad och kärlek, så
blir det aldrig gammalt och visset
i våra hjärtan. Då kan vårt liv
bli som ett fruktträd i b1om, rikt
på kärlekens fr ukter, ända till
vårt sista . andedrag.
Min
När
Det
Och

Gud, ett vet jag, so:m bestar
år och dagar fly.
är din nåd, för varje år
varje morgon ny.

Du breder kring min väg ditt ljus
Från evighetens värld
Och öppnar mig ditt Fadershus
Vid målet av min färd.
Sv. Ps. 627: 2, 8.

Överläkaren såg skillnaden.
Biskop Torsten Bohlin i Härnösand berättar följande:
överläkaren vid ett stort sjukhus ' yttrade nyligen till mig ungefär så : »På polikliniken kan jag
ofta utan vidare se, vilka patienter som äro religiösa och vilka som
inte är det. Ty de religiösa se
friska ut, fastän de äro sjuka. Men
den som icke har någon tro faller

ihop när mekanismen krånglar.»
Något liknande gäller i varje
fall i vårt kulturliv. Utan bärkraften av en religiös tro är kulturen dömd att sjunka nedåt.
Först när kulturen kommer att
besjälas av den levande religionen
skall dess öga blixtra av andens
liv och dess kinder få hälsans
färg.
(Dagens Nyheter d. 10 jan. 1936.)'
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Inte behöver jag vara kristen I ·
»Jag kan leva ett rättfärdigt liv detta skall nå fram till målet så
utan att vara kristen. Jag behö- måste vagnarna vara starkt koppver inte tro på Gud. Jag kan vara lade fast vid lokomotivet.
I en by någonstädes i Alperna
en god människa ändå.»
Ja, det kan du säkert. Det skall kom en man en dag och ville köpa
inte förnekas. Ett gott stycke skogen, som hörde till byn, och
fram i livet går det kanske bra. som växte så vacker uppåt höjderMen hur länge?
na. Han ville betala mycket pengDu har säkert sett, hur man ar. Men de gamla i byn ville inte
växlar vagnar på bangården. Lo- sälja skogen. De förstod, att den
komotivet ger vagnen en knuff, hade det största värdet just där
och sedan går den ett långt stycke den stod och växte. Men de unga
av denna kraft från lokomotivet. ville inte höra talas om annat än .
att sälja skogen och få de stora
Så stannar den.
Vi som bo i ett kristet land ha pengarna. Och det blev så. Skofått en stark kraft inom oss i arv gen såldes och höggs ned trots de
från våra kristna fäder, från kris- äldres varning.
ten uppfostran, kanske också från
Hur blev det sedan? Jo, på våen kristen omgivnin~. Det är ett ren smälte snön hastigt uppöver
gott kraftförråd. Och det hj äl- bergssidorna. Och det blev ett
per oss att vara goda och rättfär- våldsamt snöskred, som förstörde
diga ett gott stycke fram i livet. en god del av byn. Förut hade
Men så småningom, och kanske skogen skyddat. Nu var skyddet
förr än vi tänker, tar den kraften borta.
slut. Och hur blir det sedan? Jo,
Vår tro på Gud, det är en källa
man börjar göra det som inte är till ny kraft. Det är ett skydd mot
riktigt rätt och gott. I början nöd och olyckor. Kasta bort tron på
kanske bara sådant, som vi tycker Gud, och du blir som den ensamär obetydliga småsaker. Men när ma vagnen utan drivkraft och som
sedan större frestelser komma, olycksbyn utan skogens skydd !
har vi ingen kraft att stå emot.
Det finns en grotta i närheten
Du kan se det i tidningarna näs- av Neapel. På botten finns en
tan för var dag. Där står så myc- giftig gas. Men den är mycket
ket om förskingringar och annan tung och stannar därför på botten.
trolöshet. Och du har hört myc- En man kan mycket väl gå uppket och sett mycket av svek och rätt, utan att det är någon fara.
dålighet. Där är en man, som svi- Men om han skulle sätta sig ner
kit sitt löfte till sin · hustru och eller falla omkull, blir han genast
lämnat henne i sorg. Där en kvin- förgiftad.
na, som lever i synd och osedligDet finns mycken dålig luft omhet. Där en, som super och för kring oss, som så småningom skulett dåligt .liv. Där en, som spri- le förgifta livet, om vi inte nådde
der ut lögn, dåliga rykten, skval- upp ovanför giftet. Det betyder,
ler och förtal. Varför gör man att det enda, som kan h.i älpa oss
så? Jo, man har ingen kraft i från undergång och andlig död,
hjärtat. Man kan inte stå emot det är, att vi komma in i Guds
det onda. Man har ingen källa, ,rena värld. Dit når inte giftgasom alltid på nytt kan ge kraft serna.
och mod till renhet och godhet.
Och därför : .släpp aldrig din tro
Det är lika som med tåget, om på Gud.
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En kä1npe har funnit ro.
I »Dövstummas jul», utgiven
av Finlands Dövstumförbund,
har Amiju Kahelin skrivit följ ande minnesruna över prosten
Huugo Nyberg, som avled den
8 sept. ig,315.

Huugo Nyberg är borta och har
slutat sitt dagsverke. Jag ser för
mig hans vitt spridda församlingsmedlemmar försänkta i sorg. De
sakna sin älskade, trofaste sj älaherde och hjälpare, som alltid, vad
det än gällde, både andligt och
materiellt, outtröttligt var färdig
att hjälpa.
Jag vet nog, att den trötte arbetaren behövde få vila och luta sitt
hl.1vud mot Frälsarens bröst och
komma i åtnjutande av den eviga
glädjen.
Inför min själs ögon framträda
bilder från gångna år. För 44 år
sedan uppstod i Jyväskylä en. stor
andlig väckelse. Mången gammal
och ung sökte räddning och syndaförlåtelse. De funno den genom
Frälsaren och lovprisade Gud.
Huugo Nyberg var då i lyceets åttonde klass och var en av de första, som gav .s ig åt Herren och fann
sitt livs mål. Många gånger hörde jag honom bedja, att Herren
måtte taga honom och hela hans
liv i sin hand och använda honom
på sitt arbetsfält. Herren hörde
b_önen och tog emot hans offer.
Förut torde hoppet att komma in
vid teatern hägrat för honom. Han
hade både sångar- och skådespelartalang av mer än vanliga mått.
Men Herren tog honom i sin
tjänst. Visserligen var Hans åkerteg undanskymd, dold för världens
blickar, men Herren såg den och
välsignade den. Vid universitetet
började han studera teologi, blev
präst och kom till St. Michel, där
han lär de känn3. det arbete, som

skulle bli hans livsverk. År 1908
utsågs han till Finlands första resepräst för dövstumma och i denna befattning kvarstod han ända
till levnadens slut. Svårigheterna
inom det arbetet känner endast
den Herre, som kallade honom
därtill. Men Han gav ock kraften. Kärleken till arbetet hjälpte
honom, då känslan av egen skygghet och svaghet necltyr..gde honom.
Den hjälpte honom på de långa
ödemarksresorna, då han besökte i
avlägsna byar boende dövstumma,
eller då. han uppsökte på syndens
väg vilsegångna till och med i
fängelset.
Hans skådespelartalang kom till sin fulla rätt vid
framställandet av Bibelns heliga
berättelser, då han levandegjorde
sitt Lecknande med sin uttrycksfulla mimik och sina naturtrogna
åtbörder. Jag mmns, da jag en
gång s?.g honom återgiva berättelsen »Jesus stillar stormen», att
jag tänkte, att den aldrig förut
blivit så levande för mig. Och en
person, som ej förstod åtbördsspråket, berättade en gång, då han
såg hans framställning, att han genast förstod, att han berättade om
Zackeus. Han fick ej alltid enbart
tack för sitt arbete, men det fordrade han ej heller. Kärleken till
Frälsaren och arbetet uppehöll honom. Han stannade i det sista på
sin post, ehuru hans anhöriga och
många vänner bådo honom söka
någon .a nnan och mindre krävande befattning. Vid · sidan av .sitt
egentliga kall deltog han på många
sätt i de dövstummas liv och var
i alla deras strävanden den centrala personen, vars hjälp och råd
alltid behövdes.. Vänlig och trofast var han alltid färdig att giva
sig helt. Det av honom utsådda
fröet gror, växer och mognar me,:l
Guds välsignelse.
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Ny Biskop i Linköping.

Biskop Tor Andrre.

Till Biskop över Linköpings Stift
har K. lVIaj :t utnämnt Professorn
vid Upsala Universitet Teol. D :r
Tor Andrre. Han är född i V ena,
Östergötland, prästvigdes 1909,
har varit komminister i Delsbo och
Gamla Upsala, där han blev Kyrkoherde 1923. År 19.21 promoverades han till Teol. D :r. Han har
varit docent i religionshistoria i
Upsala och var ett par år professor i samma ämne vid Stockholms
Högskola. År 1929 blev han professor i Upsala. Sedan 1932 en av
de aderton i Svenska Akademien.
Det är vår övertygelse att Biskop Andrre i alla de mångahanda
ting som vänta honom ingalunda
skall glömma de döv8tumma och
det kyrkliga arbetet bland dem.

Våra kyrkor.

Kyrkan på Man illa.
På Allmänna institutet för dövstumma och blinda fanns under
den första tiden ej någon särskild
gudstjänstlokal. År 1848 fick in stitutet en donation av den stora
.s ångerskan Jenny Lind för inredande av en kyrksal. Denna do-

nation kom dock då icke till användning. Först då institutets nuvarande stora byggnad uppfördes,
kunde en kyrksal inrättas. För
den penningsumma, som Jenny
Lind skänkt, anskaffades då den
orgel,. som ännu användes. Kyrk-
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Plan för daglig bibelläsning.
Kyndelsmäs:Sodagen. 2 febr.
Öppna ditt öga för Kristi makt.
Matt. 21: 18-22. Det är kraft
i Kristi ord.
M. Matt. 8: 23-27. Var stilla!
Ti. Matt. 14: 18-22.
Frukta
icke.
0. Matt. 14: 28-33. Förvisso
är du Guds son.
To. Rom. 13: 8-10. Kärleken är
lagens uppfyllelse.
F. Matt. 17: 1-9. Kristus är
Guds Son. Rören honom.
L. Kol. 3: 12-17. Låten Kristi
frid regera i edra hjärtan.
Septuagesima. 9 febr.
Du är kallad att tjäna Gud. Matt.
19: 27-30. Du skall få mångfaldigt igen och ärva evigt liv.
M. Matt. 20: 1-16. Arbeten i
Herrens vingård.
Ti. Matt. 2~5:
14-30. T.ag vara
på den skatt ud ger dig.
0. 1 Kor. : 7-9. Vi äro Guds
medarbetare.
To. Fil. 3: 12-14. Jag jagar
mot målet för att få segerlönen.
F. Matt. 10 : 22. Den som håller
ut intill änden skall bliva frälst.
L. 1 Kor. 9 : 24-27. Löpen för
att I mån vinna lönen.

Sexagesima. 16 febr.
Guds ord. Joh. 12: 35-38. Bliven ljusets barn.
M. Matt. 9: 36_.::10: 7. Himmelriket är nära.
Ti. Luk. 8: 4-8. Har du tagit
emot ordet från Gud?
0. Luk. 8: 9-15. Behåll ordet i
rättsinniga och goda hjärtan.
To. Luk. 11 : 28. Saliga äro de
som höra Guds ord och gömma
det.
F. Jak. 1: 22-25. Varen ordets
görare.
L. 2 Tim. 3: 14-17. Förbliv
vid det som du har lärt.
Fastlagssöndagen. 23 febr.
Lidandets väg. Mark. 10 : 32-34.
Se, vi gå upp till Jerusalem.
M. 1 Kor. 13: 1-7. Störst av
allt är kärleken.
Ti. Joh. 12: 23-27. Vetekornet
måste dö.
0. 1 Kor. 1: 20-25. Guds kraft
till frälsning.
To. Hebr. 12 : 2-3. Se på Jesus:.
F. Hebr. 12: 6-7. Lidandet fost-·.
rar.
L. Mark. 10: 43.,.-45. Störst ar
den som tjänar.

F örkortningar.
R om . : Romarbrevet.
1 K or .: 1 Korintierbrevet.
Fil.: Filipperbrevet.
Kolosserbrevet. 2 Tim.: 2 br. till Timoteus . Hebr.: H.ebreerbrevet. Jak . : Jakobs b r ev.

Kol.:

Tusenden döma om Kristus och kristendomen utan att de någonsin~
hava en enda dag, ja, ens en enda timme av sitt liv allvarligt försökt
lära känna honom.
Millioner människor äro tvivlare, icke därför att de tänkt så mycket',
utan därför att de tänkt så litet över det som Gud tillhörer. co. Funcke.r
salen invigdes den 28 maj 1864 i
närvaro av institutets dåvarande
beskyddarinna, drottning Lovisa.
Invigningen förrättades av kyrkoherden Th. W ensice, som därvid
höll en betraktelse över ämnet :
»Detta måtte vara ett heligt rum,
ty här bor visserligen Gud; och
här är himmelens port». ·
Kristusbilden på altaret . samt

de tre målade kyrkfönstren ärogåvor till skolan. Förr har kyrk-·
salen använts endast vid guds:....
tjänster och årsavslutningar, men
fr. o. rn. höstterminen·1930 samlas
där varje skoldag lärare och ele~
ver till en kort morgonandakt.
Här förrättas också avgångsklassernas konfirmation och nattvardsgång.
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På vakt.

T(a ten icke edra pärlor för
V'inen.
Matt. 7 : 6.

Du skulle ha sett den röda stugan med d vita knutarna borta i
lövdungen. Solen sände ett gyllene strålknippe ditin till mor och
dotter. Mor följde med beundrande blickar sin flicka: »Lyckligt det
hem, där hon en gång kommer att

Till de dövstumma inom
Fjärde distriktet.
Genom särskilt tillmötesgående av Styr lsen för fjärde dövstumskoledistriktet
har det ordnats så, att tiUs vidare ett
antal dövstumma inom fjärde distriktet
komma att fritt få »De Dövstummas
'Kyrkoblad». Om intrnsse för tidningen
finnes bland d e dövstumma, kan framdeles ännu några fl er erhålla den. Ni
få den utan avgift. Ofta är det så, att
vad man får gratis värderar man mindr e. 1Så får det icke bliva i detta fall,
utan ni böra försöka, att från dessa
blad hämta den nytta och glädje, som
här med avses att giva eder. Då kan
måhända denna lilla tidning komma till
d r som en kär och efterlängtad vän .
Hilding B ergfe lt.
De inom Fjärde distriktet boende, som
ön ·kar få föreg. årgång av Kyrkobladet,

styra som husmor», tänkte hon,
»och lycklig den man, som får kalla henne sin maka !» Ett år
gick, så skulle dottern nödvändigtvis ha plats inne i staden. Hade
det blivit för simpelt att mjölka
korna och sköta diskningen? Var
det inte bättre att få gå som fin
fröken därinne på promenaderna?
Jag vet inte, vad som kom åt hen ..
ne ; ·men säkert är, att den dag hon
lämnade det trevna hemmet, då
hade mors förklädessnibb stort
besvär med de gamla ögonen, som
ständigt fylldes med tårar. »Kom snart tillbaka !» bad mor vid
avskedet. Och hem kom flickan
efter några år höljd av
skam. Ej en tår kunde mor fälla
den dagen, blott en dödens blekhet präglade det fårade anletet.
Varför sken solen aldrig in i
stugan så vackert som förr, varför var det så tyst och ödsligt därinne? Blott några smärtsamma
ord kunde höras då och då om en
usling, som bragt skam och vanära över familjen. Var det inte
en pärla, som av svin trampats
smutsen!
(Efter Adolf Kloo i boken »Arvet ej för sp ill».
Diakonistyrelsen s Bokförlag.)

kunna anmäla sig antingen till pastor
Bergfelt vid hans gudstjänster eller direkt till bladets expedition, adr.: Vesslev ägen 7, Ålsten.

Till undertecknads bostad i Ålsten reser man med spårvagn 12 från T egelbacken till Å lstenstorgs hållplats. Därifrån örnbogatan-Åsbacken-Vesslevägen 7. Den som önskar göra besök bör
först per telefon låta efterfråga lämplig tid.
S . G. S venf ors.
AVLIDEN.
August Fridolf Lindblom,
den 7 dec. li935, f5 2 år.

Stockholm,

Hur djupt än mörkret här må vara)
Det gryr en m orgon dock till sist,
Då Du Dig själv skall uppenbara,
Du liv ets ljus, o J esu Kristi.
Du leder genom nattlig värld
Till evig dag vår levnads färd.
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Gudstjänster.

F e m t e D i s t r i k t e t.

F ö r s t a D i s t r i k t e t.

FEBRUARI.
S. 2. Örebr o,' N. Förs.-hemmet kI. 1L
S. 2. Örebro, Dövstumskolan kl. 9 ,3Hl.
Barngudstjänst.
s. 9. Kristineham n, Kyr kan kl. 1 ,30'.
s. 16. A r vika, Förs.-hetnmet kl. 12 ,~ CB.
S. 16. Kil, Järnvägshotellet kl. 3.
s. 23. A sk ersund, Kyrkan kl. 1.

FEBRUARI.
L. 1. Lidingö, Kyrkan kl. 5.
S. 2. Stockholm, Manilla kl. 11,30.
S. 2. Stockholm, .Storkyrkan kl. 2.
L. '8. Enköping, Kyrkan kl. 4.
S. 9. Eskilstuna, Klosters kyrka kl.
12,30.

Katrineholm, Kyrkan kl. 4 ,30.
Linköping, Domkyrkan kl. 2.
Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 8.
Ti. 18. Stockholm, Katarina Förs.-sal
kl. 7,30. (Se nedan.)
L. 22. Finspong, Slottskapellet kl. 4.
S. 2'3. 'Nyköping, S :t Nikolai kyrka
kl. l,30.
MARS.
1
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 1. · Upsala kl. 4,30.
S. 9.
S. 16.
S. 16.

S. G. S v en f o r s,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. .Alsten 13 31.

Stockholm. Försumlingsafton hålles i
Katarina Församlingssal, östgötag. 15,
n. b., tisd. den 18 febr. kl. 7,30. Kyrkoherde Edquist berättar med ljusbilder
om Västerbotten och Lappmarl):en. Medlemmar av Kyrkl. ungdomskretsen uppför en sketch. Avslutning av komminister Ahlfeldt. Samkväm.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 11 febr.
kl. 7 ,30 föredrag om K. F. U. K : s arbete bland unga och gamla, m ed bilder.
Avslutning av fröken Greta Börjesson.
Linköping. Efter gudstjänsten den 16
febr. inbjudes till samkväm i Domprostgården.
Norrköping. Ljusbildsandakt i Hedvigs Församlingshem den 16 febr. kl. 8:
»Vägen till Gud».
F j ä r d e D i s t r i k t e t.

FEBRUARI.
S. 2. Vän ersborg, Dövst'Umskolan kl.
11.
s. :2. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
L. 8. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45.
s. 9. Borås, Sockenstugan kl. lOi,30.
s. 9. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
s. 16. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45.
s. 23. Kungsbacka, Församlingshemmet kL 11.
S. 23. Göteborg, Johanneskyrkan kl. 4.
L. 29. Falkenberg, Kyrkan kl. 4.
MARS.
S. 1. Halmstad, Dövstumför. kl. 11.
S. 1. Varberg, Kyrkan kl. 3,15.
H i l d i n g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.

MARS.
S. 1. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. lL
S. 1. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,w.
Barngudstjänst.

Carl-Åke Ar e skog,
Sturegatan 16, Örebro. Tel. 54 78..

Föreläsningar.
Första Distriktet.
Stockholm, Uip landsg. 7, den 16 febr.
kl. 7,w. Fru Esther Toft: »Korea och
dess folk». Ljusbilder.
Linköping ·den 16 febr. efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Islam - en
vär ldsreligiom>. Ljusbilder.
Eskilstuna den 19 febr. efter gud stjänsten. Dövstumlärarinnan Rut Brinkman: »Sydamerika och dess svenskal'»·.
Ljusbilder.
Nyköping den 23 f.ebr. efter gud stjänsten. Rektor Aurell,: »Vägen ut ur
lytets fängelse». Tolk: Pastor Svenfors .
'~---

F e m t e D i s t r i k t e t.
Arvika, Församlingshemmet, den lG'
febr. kl. 10,m. Dövstumlärar-e Schyberg:
»Om järnvägarnas utveckling». Ljusbilder.
Kil, Järnvägshotellet, den 16 febr. kL
2, samma föreläsning.
Örebro, Dövstumföreningen, Drottningg. 3~2, den 22 febr. kl. 7,30, samma.
föreläsning.
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Upsala, Timmermansg. 1, den 31 jan ..
kl. 8. Fröken Fondelius: »Gummi».
Gävle, Stadshuset, den 1 febr. kl. 7 ..
Fröken Fondelius: »Huru skeppen finna
väg över haven».
Borlänge, Barkargärde skola, d€n 2
febr. kl. 3. Fröken Fondelius: »Gummi».

Stockholm. Syför eningen för det sociala hjälparbetet bland Stockholms dövstumma och Stockholms Dövstumhem
samlas å Ev. Brödraförsamlingen, Sveavägen 316, torsd. den 6 febr. kl. 7.
Alla för föreningens ändamål int r esserade, kunniga i handarbete, hälsa s välkomna!
·
Karin Sven/ ors.
Fanny S vensson.

