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September 1940.

DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD
Utgivet av . Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd

Altartavla i Svenska sjömanskyrkan i Calais, målad
t R99 av 011 0 Holmström.

Då nu en gång folket för att höra Guds ord, trängde sig
inpå honom där han stod vid Genesarets sjö, fick han se två
båtar, ligga vid sjöstranden; men de som fiskade hade gått i
land och höllo på att skölja sin nät. Då steg han i en av
båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut
något litet från land. Sedan satte han sig ne<J och undervisade
folket fran båten.
Luk. 5: 1-3.

Han frälsar oss från syndens nöd·,
Från våra själars fara.
Vårt liv är firistus, och vår död
skall oss en vinning vara:
Vi bedje Gud i Jesu namn,
Att Han oss för till sist i hamn,
Där inga stormar brusa.
(Gamla psalmboke n 640 : 4)
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Hunger, som ·g iver liv.
Det var många, som på Jesu tid
hungrade efter Guds ord. Stora
människoskaror följde honom på
hans vandringar i .Det Heliga Landet. Så var det också, när han en
gång kom ned till stranden av
sjön Genesaret. Folket trängde sig
inpå honom. Han steg då ned i en
båt, och undervisade människorna
på stranden. De förstodo, att Jesu
förkunnelse gav liv. Det var om
den evige Guden, som han talade.
(Luk. 5: 1-3·.)
Sedan den tiden har Guds ord
gått ut över världen till hungrande människor, och många ha tagit
emot det till evigt liv. I dessa dagar .utdelas till våra soldater Nya
Testamentet, bundet i ett litet
vackert iband, det så kallade Fälttestamentet, att bäras i vänstra
bröstfickan på vapenrocken. Glädjande nog är det många, som komma och bedja om ett Fälttestamente. Nyligen kom en man i en
neutralitetsvaktsförläggning »någonstans i Sverige» till mig och
Sftde: »Jag har aldrig förut satt
värde på Bibeln. Men nu, när jag
måste lämna mina kära därhemma
och gå vakt härute, nu förstår jag,
att Bibeln är den bästa boken . i

världen. Jag känner riktigt hunger
efter att få läsa ett Guds ord. Jag
känner, att det är nödvändigt, om
jag vill leva.» Det Fälttestamente,
som han fick, läses säkert flitigt.
I Finland förstår man, vad Guds
ord betyder. Under kriget var det
ingenting, som den finske soldaten
så mycket längtade efter, som att
få läsa eller höra Guds ord.
Där fara hotar, eller där nöd råder, där kan man märka hungern
efter Guds ord. Jag tänker på våra
sjömän, som under farofyllda tider gör sin riskfyllda tjänst på
haven. Hur ivrigt lyssna de icke,
när de samlas i sjömanskyrkan i
någon hamn! Och vad de deltaga
i psalmsången ! Jag tänker på
många dövstumma, som genom
sjukdom icke kunna samlas till
gudstjänst. Huru gärna ville de
icke få vara med för att lyssna
till Guds ord !
Min vän, du som är frisk och
stark, hungrar du efter Guds ord?
Kommer du gärna till gudstjänsterna, som anordnas just för dig?
Tycker du, att Bibeln är den bästa
boken i världen? Tycker du det,
då är du lycklig !
A - g.

Något om Svenska Kyrkans sjömansvård.
År 1876 utsändes Svenska kyrkans första sjömans_p räster. Sedan
dess har arbetet bland · ·s venska
sjömän i utländska hamnar vuxit
ut till en världsomspännände gärning. Fore krigsutbrottet utövade
Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse verksamhet vid 17 huvud-stationer och 5 mindre stationer
inom och utom Europa.
Det sammanlagda· antalet svenska sjömän utgör under normala
förhållanden c:a 27.000 man. Kyrkan känner djupt sitt ansvar för

denna stora och viktiga befolkningsgrupp, som lever under så
helt andra och ofta långt svårare
förhållanden än vi. Arbetet ombord, !både på däck och i maskin,
är hårt, och även i fredliga tider
lura många faror på sjömannens
liv. Framför allt, sjömannen måste
försaka det skönaste i vår mänskliga tillvaro : ett hem. Därför söker sjömansvården till honoi:n förmedla något av ett hems värme
och välsignelse.
Storhamnarna äro rika på fres-

59

telser av mångahanda slag. Mot . lärorika program. Om möjligt utdem vill kyrkan ~öka bevara vårt göres . huvudpunkten av ett föresjöfolk. Då sjömannen kommer i drag, ofta med ljusbilder, stundom
land, behöver han avspänning ef- med film, om litterära amnen, hiter det krävande arbetet och den storiska personligheter och händelpressande isoleringen ombord. Sjö- ser eller kulturproblem, samhällsreseskildringar
hälsolära,
manskyrkan vill · bjuda på rekrea- och
tio:tj. av ädlare art än vad krogar o. s. v. Sång och musik förekommer
och andra nästen kunna ge. På i rikt mått, vidare uppläsningar,
läsrummet kan sjömannen i fred allmänbildningstävlingar o. dyl.
för dåliga människors frestelser i Sjömännen !bidraga gärna själva,
avsikt att tillnarra sig hans pengar ej sällan på ett utmärkt sätt.
läsa sin tidning eller sin bok, dricMen sj ömansvårdens viktigaste
ka en kopp kaffe eller förströ sig uppgift är givetvis den rent relimed musik eller schack och andra giösa. Vid gudstjänster, andaktstrevliga spel. Där kan han skriva stunder och enskilda samtal söker
sina brev och posta dem, och där sj ömansprästen så ut den goda säkan han lämna sina pengar i gott den, viss om att Ordets omskapanförvar eller sända dem hem. Med de makt, och den allena, kan dana
fullt förtroende kan han vända sig starka karaktärer, bland sjöfolket
till sj ömansprästen med alla frå- lika väl som bland oss andra.
gor, både andliga och »världsliga».
Bilderna å följ ande sidor vilja
Minst två gånger i veckan är det ge några glimtar från sjömansvårsamkväm med underhållande och .dens mångskiftande arbete.

Från
Sjömansvårdsstyrelsens
tidningsexpedition i Göteborg utsändas 585 ex. dagliga tidningar,
99 ex. veckotidningar och 113 ex.
månadstidningar. Styrelsens eget
organ, »Ute och Hemma», har en
upplaga på 11,500 ex. (Julnumret 42,000 ex.)

Genom understöd från Sjömansvården utdelas vandringsbibliotek till
svenska fartygsbesättningar. Under
de långa resorna äro goda böcker det
bästa botemedlet mot den tröttande
enformigheten.

Genom Styrelsen utsändas årligen sammanlagt omkr. 4,500
kg. julklappar till 35 svenska
och norska sjömanskyrkor.
Dessa gåvor från sjömansvänner i hemlandet äro synnerligen populära. Som en
gammal timmerman sade:
»Nog har jag råd att köpa
halsdukar och kalsonger för
egna pengar. Men det är något särskilt med de grejor
man får i julklapp här ute det är som om de där hemma
sände ut en bit av sitt hjärta.»

M/ S Stråssa, en av
Gränges bergs bolagets
malmångare, sänkt i
samband med striderna
i Narviks hamn. Varje
fartyg är en liten värld
för sig på de väldiga
vattenvidderna.

Nedan: En svensk besättning. Livet ombord är ingen
idyll, det kräver härdade ...män; _
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Hårt är sjömannens yrke; hårdast är måhända
deras arbete, som göra tjänst »På durken», d. v. s.
i pann- och maskinrummet.
Men också männen vid ratten ha sina »hundvakter», då nerver och muskler sättas på svåra
prov.

Nedan: Ett av Sjömansvårdens modernaste läsrum, i Antwerpen. Detta
besöktes 1938 av 16,000 personer. Det totala· ·å n talet qesökande .å kyrkans
samtliga läsrum i utlandet uppgick samma år till 21Q,981. l gudstjänster
och andaktsstunder deltogo 81,790 personer. '45,810 brev skrevos på läsrummen. Genom sjömansprästerna hemsändes 71,155 kr. av sjömännens
besparingar.

Sv. Sjömanskyrkan i Gotenhafen (Gdynia),
Styrelsens dyrbaraste egendom i utlandet,
blev under kriget obetydligt skadad.
Det inre av den nyrestaurerade
kyrkan i Antwerpen. Den är inrymd i ett gammalt palats vid en
av stadens förnämsta gator.

Skeppsbesöken äro av grundläggande
betydelse för arbetet. Om möjligt besökes varje anlöpande fartyg. 1938
gjordes 13,044 båtbesök. Å bilden
ses en svensk och en norsk sjömanspräst ombord på. ,pansarskeppet Oscar Il - de nordiska sj ömanskyrkorna samarbeta gott!

Sjömanskyrkan i West Hartlepool,
som jämte Kielkyrkan är den
äldsta av Styrelsens stationer.

- Nedan: Fosterländsk fest i Melbourne, Australien.

Svensk julotta i West
Hartlepool. Sällan hör
man sådan psal.m sång
.s om i sjömanskyrkorna.
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Plan för daglig bibelläsning.
15 sönd. e. Tref. 1 september. Glöm
icke Gud i ditt jordiska arbete!
Matt. 6: 19-23.
M. Luk. 10: 38-42. Ett är nödvändigt.
T. 1Matt. 6: 24-34. Gud vet, vad vi
behöva.
0. 1 Kor. 7: 29-31. Denna jorden
skall försvinna.
T. Gal. 6: 1-2. Bären varandras bördor!
F. Rom. 8: 35-38. Intet skall skilja
oss från Guds kärlek genom Jesus.
L. Joh. 6: 10-15. Tacka Gud för hans
gåvor!
16 sönd. e. Tref. 8 september. Kristus
har makten över döden. J oh. 11 : 32
-45.
M. Joh. 11: 19-29. Den som tror på
Kristus, skall leva.
T. Luk. 7: 11-17. Jesus uppväcker
änkans son.
0. Hebr. 2: 14-15. Jesus tager bort
fruktan för döden.

T.

F.
L.

J oh. 5: 19-21. Jesus gör levande
den, han vill.
Joh. 6: 26-27. Arbeta på att få
del av det eviga livet!
Upp. 21: 3-5. I Himmelen finnes
ingen död.

1 7 sönd. e. Tref. 15 september. Tänk
på, att du helgar vilodagen! Matt.
18: 1-7.
M. Mark. 2: 18-28. I Jesu sällskap
på vilodagen.
T. Apg. 16: 13-15. Lärjungarna bad
tillsammans på vilodagen.
0. Luk. 4: 16-19. Jesus läste Guds
ord på vilodagen.
T. Luk. 4: 33-41. Jesus hjälpte andra
på vilodagen.
F. Luk. 14: 7-14. Den rätta ödmjukheten.
L. Gal. 5: 7-10. Hindrar dig något
från att lyda Gud?

Forts. å nästa sida.

Med den starka hets, som
nu merendels präglar sjöfarten, blir liggtiden i
hamnarna ofta mycket
kort. Om den av någon
anledning förlänges, söker
sjömanspastorn påpassligt
anordna utflykter till sevärda platser. Sjömanskyrkornas utfärder äro
mycket populära. Här en
utfärd. från kyrkan i Buenos Aires, Syd-Amerika.

Till det mest gripande i sjömansprästens
skiftande arbete hör jordfästningarna av
bortgångna sjömän. Det känns oerhört vemodigt att mylla ned landsmän, oftast män
i sina bästa år, långt borta i· främmande
land, långt borta från deras kära. Men han
vet att också där är Livets Herre med. Han
som ensam kan föra sjömannen »av ett
brusand' hav till rätta glädjestranden».
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Gudstjänster i september. ·
Stockholms distrikt
S. 1. Stockholm, S.torkyrkan kl. 2.
M. 2. Värmdö, Fredriksborg kl. 12.
L. 7. Sala, Kyrkan kl. 11.
S. 8. Västerås, Domkyrkan kl. 1.
M. 9. Norberg, Kyrkan kl. 11,30.
F. 13. V ånga, Kyrkan kl: 2.
L. 14. Finspong, Slottskapellet kl. 3.
S . .15. Nyköping, S :t Nikolai Kyrka
kl. 1.
L. 21. Mjölby, Kyrkan kl. 3,30.
s. 22. Norrköping, Hedvigs Kyrka ·kl. .1.
L. 28. Skutskär, Kyrkan kl. 1.
s. 29. Broby, F .u nbo ·Kyrka kl. 10.
29. Upsala, Domkyrkan kl. 1,30.
· S. G. S v e n fors,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

s.

L u n d s d i s t r i k t.
Jönköping, ö. Förs.-hemmet kl.
12.
L. 7. Ystad, Förs.-hemmet kl. 6.
S. 8. Kristianstad, Kyrkan kl. 1.
0. 11. Hovmanforp,
Dövstumhemmet
kl. 4. Nattvard.
L. 14. Femsjö, Kyrkan kl. 5. Nattvard.
s. 15. Värnamo, Kyrkan kl. 3,30.
L. 21. Växiö, Kyrkan kl. 6. Nattvard.
s. 22. Nybro, Kyrkan kl. 1,15.
L. 28. Trälleborg, Kyrkan kl. 6.
s. 29. Lund, Dövst:ull).skolan kl. 9,30.
s. 29. Lund, S :t Mikaels Kapell kl. 1.
G. Bratt,
Kronobergsgatan 18, Växjö. Tel. 2710.
S . . 1.

·s.

V än e r s-b o r g ~ · dis t r i~ t.
1. Halmstad, Dövstumför. kl. 11,30.

18 sönd. e. Tref. 22 september. På väg
till Himmelen. Joh. 10: 23-29.
M. Mark. 10: 17-23. Vad skall jag
göra· för att ärva evigt liv.? .
T. Mark. 10: 23-27. Allt är möjligt
för Gud.
0. Matt. 13: 44-46. Himmelrikets .V.är~
de.
T. 1 Kor. 1: 4-9. Kristus skall styrka
eder.
F. Joh. 3: 12-16. Den som tror på
Kristus, skall få evigt liv.
L. Gal. 3: 26-27. I ären Guds barn
genom tron.
Den Helige Mikaels dag. 29 september.
Den störste i himmelriket. Matt.
18: 1-10.
M. Mark. 10: 13-16. Låten barnen
komma till mig!
T. Matt. 21: 14-17. Barnen i templet.
0. Upp~ 12: 7-12. Den · stora str~den.
T : Kol. 3: 8-10: Var icke ond eller
häftig!
F. 1 Petr. 5: 5-7. Gud upphöjer den
ödmjuke.
L. 'J ak. 6 : 6-10. Gören edra hjärtan
rena!

s.

Falkenberg, Kyrkan kl. 3. Nattv.
Tegneby, Kyrkan kl. 1.
Torp, Kyrkan kl. 3,30.
s.
Tidaholm, Kyrkan kl. 11, O.
Nattvard.
s. 8. Falköping, Kyrkan kl. 3. Nattv.
s. 15. Mellerud, För$.-herrimet kl. 9, 30.
Nattvard.
s. 15 .. Bäckefors, Kyrkan kl. 1,15.
0. 18. Stenkyrkå, Kyrkan kl. 1.
L. 21. Kungsbacka; Kyrkan kl. 4,30.
Nattvard.
s. 22. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,1 5.
t. 28. Lysekil, Förs.-hemmet kl. 1.
s. 29. Kungälv , Kyrkan kl. 1.
s. 29. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Hi l di n g B e r g f e i t,
Kungälv. Tel. 14.
0.
0.

1.
4.
4.
8.

ör.ebro distrikt.
S. · ·1. · Örebro, Norra Förs.-hem. kl. 11.
S. i. Kumla, Kyrkan kl. 15.
På grund av militärtjänst meddela
övriga gudstjänster, som kunna anor dnas; genom personlig kallelse.
Carl-Åke Areskog,
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.
T a m m e r f o r s d i s t r i k t,
Finland.
S. 8. Helsingfors, Storkyrkans Kapell
kl. 11.
L. A. Paunu,
Åggelbyvägen 12 B, Kottby. Tel. 79 361.

_ Föreläsni~gar.
Motala, Förs.-hemmet, den 8 sept. kl.
4. Dövstumlärare Schyberg: »Om Lapplands malmberg och Riksgränsbanan».
- Därefter föredrag av brandman F.
Wallenthin om Hemskydd bland dövstumma:
YIGDA:
Holger Kjell · (hörande) och Dagny
Ramsell, Latorps bruk, Närke, den 19
maj.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse
till deras viktiga förening.
AVLIDEN.
Änkefru Emma Josefina Ahlberg, f.
Eriksson, Enköpings-Näs, den 27 :juli,
74 år.
Välsigna, Gud; de dina
I denna mörka värld;
Ditt ansikte låt skina
Till ljus på deras färd.
Min själ i nåd bevara
Och hägna all min tid
Att jag beredd må vara
För evighetens frid.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1940

Sv. Ps. 592. 8.

