
N :r 6. Arg. 10. Augusti 1939. 

DE. DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

De fagra blomsterängar 
Och åkerns ädla säd, 
De rika örtesängar 
Och lundens gröna träd, 
De skola oss påminna 
Guds godhets rikedom, 
Att vi den nåd besinna 
Som räcker året om. 

s\". rs. •174; 2 
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En idrottspsalm. 
Du, o Gud, är livets källa, 
Rik och ren och underbar. 
Ur dess djup de flöden välla, 
Varav allt sitt ursprung har. 
Vi ditt lov ur hjärtan unga 
jublande nu vilja sjunga. 

Kraften, som i allt pulserar, 
Brusar i vårt eget blod. 
Herre, du som allt regerar, 
Led oss med din Ande god. 
Tänd den tro, som oss kan bära. 
Låt oss leva till din ära. 

Herre, giv vår längtan lyftning, 
Gör vår vilja fast som stål. 
Hög är idrottslekens syftning, 
Stort och manande dess mål. 
Hårt må plikten, vänskapsbandet 
Knyta oss till laget, landet. 

Mod och vilja oss förläna 
Att i livets hårda lek 
Tappert kämpa, trofast tjäna 
Utan fruktan eller svek. 
Må vi icke snålt oss spara, 
Men till offer redo vara. 

Snart förvissnar segerkransen, 
Lämnande åt ålderns dar 
Äran, bragden, tävlingsglansen 
Blott som bleknat minne kvar. 
Segerkransen, som förbliver, 
Herren Krist allena giver. 

J\. Frosll'nson. Sv. l's . 635. 

Idrott och kristendom. 

Många människor tro, att idrott 
och kristendom icke kunna höra 
tillsamman. Man tänker ofta, att 
en idrottsman icke kan vara en 
kristen. Och det finns också 
många idrottsmän, som tänka så. 
De bry sig icke om Gud. De vilja 
icke lyssna till. Guds ord. Själva 
idrotten har för dem blivit en reli
gion. Men sådana idrottsmän kom
ma ,icke så långt. Kunna de icke 
förstå, att den kristna religionen 
måste vara med, - att Gud får 
vara med, då äro de dåliga idrotts
män. 

Vi äro skapade till Guds avbild. 
Han fordrar av oss människor, att 
vi också skall tänka på vår kropp. 
Själen är det förnämsta, men 
kroppen måste vi också vårda väl. 
Detta har en gång uttalats så: En 
sund (frisk) själ i en sund kropp. 
Gud vill icke, att vi skola miss
handla vår kropp genom slarv och 
dåligt leverne, såsom många män
niskor göra. Tänk så många unga 

människor, som i vår tid fördärva 
sin kropp och oftast också sin själ 
genom det så kallade moderna nö
jeslivet! Den som skriver detta, 
hade senast i går kväll tillfälle att 
se sådant. Man samlades till stor 
fest i det vackra Bergslagen. Tio
tusentals människor, mest ungdo
mar, kommo från när och fjärran. 
Många hade redan hemma eller på 
vägen till festen försökt att göra 
sig en glad kväll. Det kunde man 
märka på alla som hade svårt att 
hålla sig på vägen, både sådana 
som cyklade, kommo gående eller 
med bil. Statspolisen hade också 
väntat, att det skulle bli oroligt på 
vägarna, och många stackars män
niskovrak hamnade hos polisen. 
Det var tråkigt att se så många 
unga människor, som kanske på 
en enda kväll skaffade sig lidande 
för hela sitt liv. Man kunde icke 
låta bli att tänka på ett ord av · 
Paulus. Han skriver till sina kära 
vänner i staden Korint i det dåva-
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KONFIRMANDERNA Å MANILLA. 
Sittande från vänster: Ingrid Bengtsson, Hagalund, Hilma Lind, Västerås, Maj 

Danielsson, Gustafs, Fru Hansson, Rektor Ingvarsson, Pastor Svenfors, Fröken 
Wiren, Herr Flodell, Inga-Brita Berggren, Stockholm, Karin Jonsson, Jäder, Ing
rid Andersson, Sköldinge. 

Stående första raden: Nils Haglund, Enviken, Ebbe Troin von Malmborg, Gävle, 
Harriet Persson, Stockholm, Mary Nyström, Linköping, Tore Engman, Söderhamn, 
Henry Johansson, Stuvsta, Brita Eriksson, Forsa, Lalla Pettersson, Roma Kloster, 
Inge Malmen, Motala, Rolf Rockler, Hällestad. 

Andra raden: Gunnar Törner, Ärla, Sture Karlsson, Mör kö, Sven Pettersson, 
Järfälla, Karl-Erik Broström, Rättvik, Lars-Äke Ringström, Stockholm, Lennart 
Johansson, Stuvsta, Adolf Persson, Väderstad, Karl Hellström, Stockholm. 

Tredje raden: Agar Holmstrand, Borlänge, Rune Abrahamsson, Lerbo, Allan 
Johansson, Stockholm, Lennart Nilsson, Klockrike, Erik Gustafsson, Hammarby, 
Gunnar Sundström, ;Borlänge. 

rande kanske förnämsta idrotts
landet Grekland: »Veten I då icke, 
att eder kropp är ett tempel åt den 
helige Ande, som bor i eder, och 
som I haven undfått av Gud?» (1 
Kor. 6: 19). 

En god idrottsman vet väl, att 
han icke blott måste träna och öva 
sig i sin idrott, antingen det nu är 
löpning eller olika slags hopp eller 
diskus, spjutkastning, kulstötning, 
simning eller fotboll. Han måste 
också tänka på att sköta sin kropp 
väl. Han måste försöka leva så, 
som Jesus undervisar oss om. Han 
måste undvika synd och last. Ty 
sådant gör kroppen svag och bry
ter ned den. Och ju mer han så 

försöker förverkliga Jesu liv, ju 
starkare blir han. Idrott och kris
tendom höra tillsamman. Ett kris
tet liv giver viljestyrka och kraft. 
Vilja och kraft äro nödvändiga 
för en idrottsman, om han skall nå 
goda resultat. Och då får han ock
s.å 'belöning, när han segrat i täv
lingen. 

Till sist: Hela vårt liv är en en
da tävlingskamp fram till målet, 
som heter Himmelen eller Det 
Eviga Livet. En idrottstävling kan 
vara en liten bild av den väldiga 
kamp, som vi människor måste ut
kämpa mot alla de onda makterna 
här på jorden. De försöka gripa 
oss och fördärva oss. Men vi vilja 
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KONFIRMANDERNA I LUND. 

Sittande från vänster: Svante Persson, Lövestad, Bertil Johansson, Hörby, 
Einar Andersson, örtofta, Helge Olofsson, Björkeryd, Sven Linde, Kyrkheddinge, 
Gunnar Olsson, Ranseröd, Allan Axelsson, Landsbro, Folke Philip, Malen, 
Henry Svensson, Kristianstad. 

Stående från vänster: Stig Virstedt, Alvesta, Alvar Gustafsson, Locknevi, Set 
Norlöf, Nyvång, Folke Nilsson, Äsperöd, Herr Nilsson, Rektor Hartman, Pastor 
Bratt, Fröken Budde, Arne Melker Nilsson, Ystad, Ingvar Persson, Gräsgärde, 
Sune Bengtsson, Trelleborg. 

sträva framåt och vinna i kampen 
och till slut få träda fram och av 
Herren Gud själv få taga emot 
priset. 

Gud give, att inför den kom
mande dövstumolympiaden i Stock
holm: våra idrottsmän och idrotts-

kvinnor må besjälas av verklig 
kristlig ande och kraft! Gud give, 
att vi alla frimodigt och ärligt må 
kämpa i detta jordelivets hårda 
tävlingskamp och till sist nå fram 
till målet och vinna seger ! 

A-g. 

Håll uti 
Det var vid Svenska Mäster

ska pstäv lingarna för dövstumma i 
Örebro. Man måste glädjas över 
så många friska, präktiga män 
och kvinnor, som där tävlade i oli
ka idrottsgrenar. Där rådde frisk 
och ärlig tävlingsanda. Vädret var 
icke det bästa. Regn och blåst 
gjorde banorna tunga och besvär
liga. Men det goda tävlingshumö
:ret fanns ändå, Kanske en och an-

nan tyckte, att det var besvärligt 
och lönlöst att ställa upp i täv
lingskampen. Men jag såg många, 
som gjorde sitt bästa. De kämpa
de ärligt. Vid en längre löpning 
deltog bl. a. en ung man, som re
dan förut visste, att han omöjligt 
kunde segra. Och snart nog såg 
man, hur han blev efter. Det var 
en lång och svår löpning, och jag 
trodde, att den där unge mannen 
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KONFIRMANDERNA I öREBRO. 
Sittande från vänster: Ruth Fransson, Fogdö, Södermanl., Ann-Maria Karlsson, 

Gävle, Ulla Ringholm, Kumla, Närke, Pastor Areskog, Rektor Zommarin, Elna 
Engvall, Ovanåker, Hälsingl., Karin Sund, Alfta, Hälsingl., Inga-Lisa Mattson, 
Sundbyberg. 

Stående från vänster: Harry Sjögren, Hälsingborg, Alrik Olson, Värmlands 
Dalby, Erik Hellberg, Avesta, Gösta Klasson, Stockholm, · Lennart Bjersing, Tolg, 
Småland, Elof Kindström, Åmotfors, Värmland, Karl Lindgren, Stockholm, Valter 
Erngren, Uppsala. 

skulle bryta loppet, när han för
stod, att han icke kunde nå så gott 
resultat. Men han gav icke upp. 
Han höll ut. Han måste nå fram 
till målet. Han kom ett stycke ef
ter de andra, men han förlorade 
icke modet, han ville ändå fullbor
da loppet. Det var bra gjort. Han 
var en förebild för oss alla. I vårt 
liv möta vi många bekymmer och 
svårigheter, som vilja tvinga oss 
att giva upp. När vi se, att det är 

svårt, ja, kanske tycks det omoJ
ligt, då vill vi börja tvivla. Vi 
tycka, att det är omöjligt. Allt ser 
så mörkt ut. Vi vilja, men kunna 
icke. Då är det svårt att hålla ut. 
Men då gäller det att icke giva 
upp. När vi kämpa mot det onda, 
tränas vi. Och så bli vi mer och 
mer starka i vår strid mot synden. 
Och till slut skola vi nå målet, om 
vi bara hålla ut. 

A-g. 

Ett ord från en av våra idrottsledare. 

Idrottens och gymnastikens mål 
har sedan gammalt uttryckts isat
sen »En sund själ i en sund 
kropp.» Detta mål är vackert och 
värt att sträva efter. För att nå 
utmärkta idrottsresultat måste 

man ha en frisk och stark kropp. 
Detta förstå vi alla. Däremot kan
ske endast idrottsmännen själva 
fullt förstå, att det fordras något 
mer än styrka för att man ska bli 
en sann idrottsman. Det fordras 
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KONFIRMANDERNA I GÄVLE. 
Sittande från vänster: Lis bet Larsson, Kjula, Södermanl., Ajna Gustafsson, 

Locknevi, Småland, Gunborg Wärme, Karlstad, Gunhild Grahn, Tjällmo, öster
göt1., Inga Kar ls on, Värmdö, Upland. 

Stående från vänster : Pastor A reskog, Ivar W etterhall, Grebo, östergötl., Bert 
Leck, Linköping, Sten Johansson , Vist, östergötl., Rektor Johnsson. 

också en stark vilja att segra över 
svårigheter och motgångar. 
Idrottsmannen måste lära sig att 
i det rätta ögonblicket göra sitt 
bästa. Han måste därför under
kasta sig en hård såväl andlig som 
kroppslig träning; skall han nå 
verkligt långt inom idrotten, mås
te han vara skötsam och punktlig. 

Den sammanslutning, som arbe
tar för idrotten bland Sveriges 
dövstumma har som valspråk valt, 
»Friskare kroppar, renare anda.» 
Arbetar man ärligt och enträget 
att nå detta mål, så kan man sä
kerligen nå mycket goda resultat i 
sitt arbete för vår ungdoms andli
ga och kroppsliga hälsa. 

S-g. 

De vita håren. 
Var vänlig mot de gamla! Be

trakta dem icke såsom en kvarleva 
från en länge sedan svunnen tid, 
som du icke har något att göra 
med! De ha icke alltid haft vitt 
hår. De ha en gång haft klara 
ögon och varit spänstiga och raska. 
Är deras tanke nu för tiden icke 
så snabb som förr, så bär de dock 
sin ungdom inom sig, och därför 
gör det dem ont, när den nya, den 
nuvarande ungdomen, icke ser i 
dem annat än en förgången tid 
och något överflödigt . 

De äga dock något som även 
skall bli din egendom, när du icke 
mer hör ungdomen till : sin erfa
renhets rika skatt, ett mognare 
omdöme och livsvisdom, egenska
per som alltid behåller sitt värde. 

Skjut därför icke de gamla åt 
sidan. Säg icke till dem, att de 
icke mer förstår den tid de lever 
i. Kanske ser de den från en an
nan synpunkt, liksom vandraren 
som har nått upp till bergets topp, 
ser staden nere i dalen mycket, 
mycket mindre än då han började 



uppstigningen. De leva ju ändå i 
samma värld som du. Och de kun
na se det höga, det goda och sköna 
i den nya tiden, som de icke tycker 
vara mindre värd än du, och de 
gör vad de kan för att följa med. 
Hjälp dem därmed! 

Tappa icke genast tålamodet, om 
de äro långsammare och mera ef
tertänksamma än du ! Tacka dem 
för deras arbete, för att de hålla 
ut, och gör icke deras liv svårare 
än det är! Ty livet är svårt för 
gammalt folk! För dem, som ha 
stigit upp till höjdpunkten, är det 
alltid en försakelse, ett offer, att 
stiga nedåt i sicksak och avstå 
det ena efter det andra! 

De unga människorna anse livet 
vara fullt av förhoppningar och 
lycka, och vill gärna skuffa andra 
åt idan för att själva komma 
fram. De gamla däremot vill hellre 
giva än taga. Kom ihåg det! 
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Sinnets styrka blir mindre, häl
san måste de vakta som en dyrbar 
skatt. Ofta besväras de av smärta 
och plåga och måste använda alla 
sina krafter för att stå emot. Vad 
vet en ung människa om detta, 
som sorglös tar sitt kroppsliga väl
befinnande som en naturlig rät
tighet? 

.Även andra bekymmer och sor
ger få de bära, ofta ii stigande 
grad, där det redan förut var till
räckligt. Vänners och släktingars 
antal förminskas, och de gå bort, 
som stod deras hjärta närmast. 
Men trots allt bevara de ofta en 
beundransvärd tappe1het i livet. 

Var god mot de gamla! Hjälp 
dem att bära sin börda, trösta 
dem, giv dem uppmuntran och 
glädje! Kom ihåg att också för 
dig skall den tid komma, då du 
skall vara tacksam för varje sol
stråle som lyser emot dig. 

Efter N. C. Jcn sen i dnnska Effa ta . 

Plan för daglig bibelläsning. 
' Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen. 

!) " "nd. c. Tref . . 6 augusti. Använd 
(;nds gåvor rätt! Luk. 12: 42-48. 

M. Lul . 16: 1-9. Använd dina pengar 
i-ätt! 

T. Luk. 16: 10-17. Var ärlig i pen
ningaffärer! 
2 Tess. 3: 10-13. Tröttna icke att 
göra gott! 

T. 1 Kor. 10: 12-13·. Gud låter dig icke 
frestas för mycket. 

F. 1 Tim. 1: 12-14. Tacka Kristus, som 
giver dig styrka! 

L. Ef. 5: 15-21. Tacka Gud, vår Fa
der, för allt! 

10 önd. e. Tref. 13 augusti. Förkasta 
i ke Jesus Kristus! Matt. 11: 16-24. 

M. Luk. 18: 41-48. Jesus renar templet. 
T. Joh. 6: 66-71. Vi tro, att Jesus är 

uds Helige. 
0. H br. 3 : 12-14. Ditt hjärta får icke 

tvivla. 
T. Hebr. 4: 1-3. Har Guds ord blivit 

dig till hjälp? 
F. Hebr. 3 : 15-19. Gud sörjer över den, 

som syndar. 
L. Luk. 23: 39-43. J e::ms, kom ihåg 

mig! 

11 Sönd. e. Tref. 20 augusti. Var öd
mjuk inför Gud! Matt. 21: 28-31. 

M. Luk. 18: 9-14. Gud vare mig, syn
dare, nådig! 

T. 1 Joh. 1 : 8-9. Om vi säga, att vi 
icke ha synd, då bedraga vi os3 
själva. 

0. 1 Joh. 2: 1-3. Jesus är försoninge;1 
för våra synder. 

T. Matt. 23: 1-12. Den störste bland 
eder skall vara allas tjänare. 

F . Rom. 6: 12-14. Låt icke synden hä-r
ska i eder! 

L. Rom. 6 : 22-23. Den lön, som synden 
giver, är döden. 

12 Sönd. e. Tref. 27 augusti. Låt oss 
prisa Guds godhet! Matt. 12: 33-37. 

M. Mark. 7: 31-37. Jesus botar en döv-
stum. 

T. J oh. 9: 13-23. Jesus botar en blind. 
0. Joh. 9 : 24-38. Herre, jag tror! 
T. Tit. 3 : 4-7. Genom dopet har Gud i 

sin barmhärtighet frälst oss. 
F. Rom. 9: 38-39. Ingenting kan skilja 

oss från Guds kärlek. 
L. Kol. 3: 15. Var tacksam! 
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Aug. 
L. 5. 
s. 6. 

L. 12. 
s. 13. 

L. 19. 
s. 20. 
M. 21. 

L. 26. 
M.28. 
T. 29. 
Sept. 

Gudstjänster. 
S t o' c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

Strängnäs, Domkyrkan kl. 2,30. 
Stockholm, Seglora Kyrka å 
Skansen kl. 2. (Se nedan.) 
Malmköping, Kyrkan kl. 4,30. 
Nyköping, Ludgo Kyrka kl. 
12,30. (Se nedan.) 
Visby, Förs.-huset kl. 7. 
Fårö, Kyrkan kl. 10 (Se nedan). 
Lärbro, Kyrkan kl. 10. Natt
vard. 
Väddö, Kyrkan kl. 1,30. 
Värmdö, Fredriksborg kl. 12. 
Håtuna, Kyrkan kl. 11. 

L. 2. Ljusterö, Kyrkan kl. 1,30. 
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 

Stockholm. Alla i Stockholm och Sö
dertälje boende dövstumma över 60 år 
inbjudas av Arbetskretsen till en hög
tidsdag på Skansen sönd. · den 6 aug. 
Samling i Seglora Kyrka, ·där Guds
tjänst hålles kl. 2. Därefter middag å 
Nyloftet. - De inbjudna erhålla per
sonligt inbjudningskort, som berättigar 
till fritt inträde å Skansen. 

Nyköping. Utfärd till Ludgo den 13 
aug. Buss avgår från Nyköping kl. 
11,15 och Gnesta kl. 10,33 till Aspa. Guds
tjänst kl. 12,30. - Föreläsning av Döv
stumlärare Schyberg: »Om djurens 
vandringar». 

Visby. Den 20 aug. utfärd till Fårö. 
Avresa från NQrderport kl. 8. Anmälan 
måste ske förut till Herr Ad. Petters
son, N. Murg. 4, Visby, för erhållande 
av plats i bilarna. Gudstjänst i Fårö 
kyrka kl. 10. - På hemvägen besök hos 
Gottfrid österdahl i Rute. 

S. G. S v e n f o r s, 
V esslevägen 7, Ålsten, Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
Aug. 
L. 5. Eksjö, Förs.-hemmet kl. 7. 
S. 6. Vissefjärda, Kyrkan kl. 10. 
L. 12. Lund, Råbylund kl. 6,15. Natt

vard. 
S. 13. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 1. 
L. 19. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 6. 
S. 20. Borgholm, Kyrkan kl. 1. Natt

vard. 
L. 26. Älmhult, Kyrkan kl. 6. 
S. 27. Ängelholm, Förs.-hemmet kl. · 

1,30. 
Sept. 
L. 2. 
s. 3. 
s. 3. 

Trälleborg, Kyrkan kl. 6. 
Lund, Dövst.-skolan kl. 9,ao. 
Lund, S :t Mikaels kapell kl. 1. 

G. Bratt. 
Kronobergsg. 18, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
Aug. 
0. 2. 
0. ·2. 
L. 5. 

s. 6. 
L. 19. 

L. 19. 
s. 20. 
0. 23. 
L. 26. 
s. 27. 
s. 27. 
Sept. 

Tegneby, Kyrkan kl. 1. 
Torp, Kyrkan kl. 3,30. Nattva1·d. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. ll,4!i. 
Nattvard. 
Borås, Förs.-hemmet kl. 2. 
Grebbestad, Kyrkan kl. 11,;m. 
Nattvard. 
Gravarne, Kyrkan kl. 4. Nattv. 
Lysekil, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
Stenkyrka, Kyrkan kl. 1. 
Kungälv, Kyrkan kl. 5. 
Göteborg, Domkyrkan kl. 2,:m. 
Alingsås, Kyrkan kl. 6. Nattv. 

L. 2. Laholm, Kyrkan kl. 11. 
L. 2. Knäred, Kyrkan kl. 1,30. Nattv. 
S. 3. Halmstad, Dövstumför. kl. 11,:111. 
S. 3. Falkenberg, Kyrkan kl. 3. 

Aug. 

H i l d i n 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. Ockelbo, Kyrkan kl. 13. Däreft l' 
Samkväm i Prästgården. Före
läsning med ljusbilder. 

S. 6. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
S. 6. Folkärna, Kyrkan kl. 13,;iu 

(Dövstumlärare Schyberg). 
S. 13. Örebro, Norra Förs.-hemmet kl. 

11. 
S. 13. Lindesberg, Kyrkan kl. 13,ao. 

Nattvard. 
F. 18. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 18. 
L. 19. Hudiksvall, Kyrkan kl. 15,30. 
S. 20. Söderhamn, Kyrkan kl. 15,au. 
September. 
L. 2. Arvika, Förs.-hemmet kl. 18. 
S. 3. Visnum, Kyrkan kl. 18. Nattv. 

Ca r l-Ä k e A r e s ko g. 
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78. 

VIGDA: 
Martin Sigrid Håkansson och Klara 

Hildegard J ohnsson, från Bräkne
Hoby, Blekinge, vigda Midsommar
dagen i Järnavik. 

Herren Gud, som har stiftat äktenska,
pet, give dem lycka och välsignelse till 
deras viktiga förening. 

AVLIDNA: 
Nils Bengtsson, Brösarp, Skåne. 
Nils Reinhold Ljungdahl, Ålem, Små

land, den 15 juni. 
Sven Mlalte Svensson, Hälsingborg, den 

3 juni. 
Gustav Albin Isaksson, Linköping, den 

13 juni, 75 år. 
Herren läre oss att så betänka vår 

egen förestående bortgång, att, när vi 
skola skiljas från detta förgängliga livet, 
vi må vara beredda till en salig hädan
färd. 

67:12 A/ B Gustaf Lindströms boktr., Stockholm 1939 


