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Men du, o Gud, som gör vår jord
Så skön i sommarns stunder,
Giv att jag aktar främst ditt ord
Och dina nådestunder.
Allt kött är hö,
Och blomstren dö,
Och tiden allt fördriveri
Blott Herrens ord förbliver .
Sv. Ps . 476 : 4
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Hjälparen.
Jag skall bedja Fadern, och
Han skall g iva eder en ann an
Hjälpare, som för allti d skall
v ar a hos eder: sannin gens Ande .. .
(Joh. 14: 16.)

Det är nog inte så lätt att riktigt förstå pingstens ord om Anden. Julens budskap det förstå vi,
och även påskens. Men vad betyder pingstens ord om Anden?
Då skall vi först komma ihåg,
att en ande är något osynligt. Vi
kan inte se den, men vi vet ändå
att den finns. Ibland säger man
om en människa, att hon är snäll
och god, eller man säger, att hon
är elak och ond. En god ande eller
en ond ande behärskar henne. Om
en människa är falsk, högmodig,
lat eller vred, då är det en ond
ande som behärskar hennes själ.
Men om hon är hjälpsam och barmhärtig och alltid gör det goda och
lever ett gott liv, då är det en
god ande som behärskar henne. På
samma sätt kan det vara i ett hem.
I det ena hemmet träter man och
kivas och allt är slarvigt och
otrevligt. Men i ett annat hem är
alla vänner, glada och goda. Där
är trevnad och ordning. Där råder en god anda.
Så förstå vi, hur en god ande
och en ond ande gör att allting
blir så olika. Men hur skall vi då
verkligen få en god ande in i våra
hjärtan? Det finns bara en väg,
och det är att vi låta Guds helige
Ande regera i våra hjärtan. Då
bli vi själva goda. Och då kan vi
också hjälpa andra människor att
bli goda.
Vi tänka på Jesu första lärjungar. Då Jesus lämnat dem, voro de
ängsliga och oroliga. Men så kom
pingstdagen. Och då blev allt förändrat. Oron försvann. De kände
sig inte ensamma längre. De visste, att Jesus var hos dem. De kunde inte se honom som förut, men
de visste, att Han levde. De kände, att Han gav dem kraft.

Hur skall man kunna förstå och
förklara allt detta underbara som
hade skett? Jo, Jesus hade verkligen kommit tillbaka på pingstdagen. Men icke synlig såsom förut, utan osynlig såsom en ande,
såsom en ny kraft från Gud. Och
då försvann all oro och räds.Ja. Då
trädde lärjungarna modigt fram
och predi~ade om Jesus, den korsfäste och uppståndne.
Jesus undervisade en gång Nikodemus om Anden. Nikodemus
hade så svårt att förstå detta. Jesus sade: tänk på vinden. Den har
du aldrig sett. Du vet inte varifrån den kommer eller vart den
far. Den är en osynlig kraft. Men
vi vet, att den finns. När vi se
träden vaja, när vi se havets vågor, då vet vi, att det är vinden
som åstadkommer det. Vi se dess
verkningar. På samma sätt är det
med anden. Den är en kraft från
Gud. Då en människa får kraft
att besegra synd och frestelse och
det onda i sitt hjärta och börjar
ett nytt liv, då är det Andens verk.
När hon fått sina synders förlåtelse och kan förnimma Guds frid
i sitt hjärta och kan tro på det
eviga livet, då S'ä ga vi, att det är
Anden, Guds helige Ande, som verkat allt detta. - Vi kan inte helt
förstå och förklara detta underbara om Anden. Men då vi känna,
hur den lyser och värmer oss och
ger kraft och liv, ja, det eviga
livet, då måste vi glädjas och säga: Gud vare tack för hans stora
och rika gåva.
Tro, hopp, kärlek, frid och glädje - hur längtar vi inte efter det!
Men det finner vi aldrig förrän vi
öppnar vårt hjärta och låt er Guds
helige Ande härska. Ingenting i
världen kan giva vår själ frid,
endast Anden, Jesu Kristi helige
Ande. Och vägen heter tro. Tr o
på Kristus. Det är pingstens budskap till oss alla.
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Om konfirmationen.
Inför konfirmationen, som nu hålles i 4 av våra dövstumskolor, är det nyttigt för alla, både unga och gamla,
att erinra sig vad konfirmationen är. Vi läsa i den svenska evangelieboken.
Konfirmationen är den högtidliga gudstjänst vid Herrens
altare, då Guds välsignelse nedkallas över församlingens unga
medlemmar. Det beror helt och hållet på Guds nåd att vi
kunna hålla denna högtid inför Gud. Det beror därpå att Herren fortsatt det goda verk, som han i dopet begynte med var
och en av dessa unga.
I det heliga dopet möter Gud människan, redan när hon icke
alls vet något om honom. Men den som är döpt måste få kristlig kunskap. Därför vårdar sig det kristna hemmet om barnets
själ. Därför giver den kristliga skolan barnet undervisning om
Gud och hans vilja. Och framför allt vill församlingen, före
den unges första nattvardsgång, giva honom en särskild beredelse, genom konfirmationsundervisningen, som vill knyta honom fastare vid Herren och hans församling.
Konfirmationen bör alltså vara ett ljust och löftesrikt tillfälle. En skara unga människor har genom Guds nåd uppnått
sådan insikt i Guds ord, att Gud .och hans församling kunna
vänta, att de skola vara villiga att bruka nådens medel tillsammans med församlingen och med glädje tjäna Gud och hans
rike.
Så förer församlingen de unga fram till Herrens altare. Hon
har en gång burit dem till dopet. Nu giver hon dem den dyrbara förmånen att få ttnöta Herren i den heliga nattvarden.
Konfirmanden står alltså i konfirmationen inför Gud själv.
Det djupaste allvar är nödvändigt för den som möter Gud.
Han ser och vet .allt. Han känner till ungdomens synder och
väntar på den unges bekännelse och på hans bön om förlåtelse.
Den som kommer till honom tager han emot. Ty han är trofast och han glömmer icke vad han har lovat i dopet. Han vill
möta vid sitt nattvardsbord just den som behöver förlåtelse
och vill leva såsom ett Guds barn.

Giv oss detta, o himmelske Fader.
Och du som förut blivit konfirmerad, Gud kallar på dig,
att också du må minnas Guds nåd emot dig i dopet och
konfirmationen och vända dig i bön till Honom om din
själs frälsning.
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Några minnen från dövstumskolan i Hjorted.
I omkring 50
år var Manilla
den enda skolan för dövstumma i vårt
land. Men då
den visade sig
allt mer otillräcklig
att
kunna mottaga
Jakob östberg.
alla dövstumma som där
sökte inträde, väcktes mot slutet
av 1850-talet tanken på att grundlägga en anstalt på landet, där de
dövstumma som ej kunde mottagas på Manilla kunde få undervisning och kristlig uppfostran, samt
läras någon nyttig verksamhet. På
initiativ av kyrkoherde Jakob Östberg utsändes år 1858 genom tidningarna en inbjudan att biträda
härvid. Lämplig byggnadsplats
fanns på en tomt vid Hjorteds
kyrka. Frivilliga bidrag mflöto
från hela riket, och anstalten kom
till stånd såsom ett fritt kärleksverk, icke grundat på någon samlad penningfond utan på förtröstan till Gud. Redan under byggnadsåren fick dock styrelsen allvarsamma penninge bekymmer och
prövningar. Men den fick också
erfara, att när nöden är störst är
ock hjälpen närmast, som t. ex. i
slutet av år 1861, då den på en
enda dag fick mottaga 4 penningbrev, ett med 5 riksdaler, ett med
250, ett med 1,500 och ett med
2,000 riksdaler . . Och efter några
år stod huset färdigt att mottaga
de första 30 eleverna. Det hade
kostat något över 25,000 kronor.
Efter en högtidlig invigning öppnades skolan den 1 sept. 1864 och
elever kommo icke blott från Småland och Östergötland, utan också
från Skåne, Halland och Blekinge,
Västergötland, Värmland och Dalsland.

Då ingen järnväg ännu fanns
och avståndet till närmaste ångbåtsstation, Västervik, var mer än
3 mil, var det förenat med icke
ringa besvär att föra dem till skolan, vilket måste ske huvudsakligen genom landsvägsskjuts.
De första eleverna voro i regeln
mer eller mindre överåriga, och
deras undervisning fick ej fortgå
mer än 3 a 4 år, emedan föräldrar och kommuner icke hade råd
att längre hålla dem i skolan och
ansågo, att de på denna tid borde
kunna lära vad de behövde.
Undervisningen skedde huvudsakligen genom åtbördsspråk och
skrift, ehuru några yngre och mer
begåvade elever, som voro födda
hörande och lärt tala innan hörseln förlorades, även undervisades
efter talmetoden. De erhöllo även
undervisning i olika yrken, såsom
skrädderi, skomakeri och korgmakeri samt fingo deltaga i arbete i
trädgård och jordbruk.
Många av de första eleverna voro också fullvuxna karlar, 20 till
30 år gamla. De voro vana vid
kroppsarbete och till stor nytta
vid anläggning av trädgården, liksom ock vid sågning och huggning
av ved.
Den första konfirmationen hölls

H jorteds kyrka.
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som arbetat vid anstalten. Utom
Jakob Östberg och August Klingspor må ett par andra namn också nämnas : läraren J. P. W allin
och trädgårdsmästare L. A. Dahl,
som båda avledo år 1922. Ända
från år 1866 till 1911, således i 45
år, var Wallin anställd vid skolan
såsom lärare och utförde under
denna tid ett troget arbete bland
de över 200 elever som där varit
intagna.
L. A. Dahl från Linköping var
en av de första eleverna. Född hörande blev han vid 4 a 5 års ålder
döv efter scharlakansfeber till stor
sorg för föräldrarna. Modern lyckiades emellertid under uppväxtSkolan i H,jorted.
åren hålla vid makt och uppöva
hans talförmåga och lärde honom
under stor tillslutning av en tal- utom böner och psalmverser även
rik församling år 1867 med 14 ele- att s'kriva. I skolan gjorde Dahl
ver. Vad som då särskilt slog an med sin begåvning synnerligen gopå folkskaran var direktör 0. E. da framsteg, och vann även O'Od
Borgs från Manilla och skolans talfärdighet och avläsningsfö~å
föreståndare, f. d. löjtnant C. A. ga. Sedan han efter 4 år utskrivits
Klingspors återgivande av hand- från anstalten och arbetat i trädlingen på åtbördsspråket. Häri vo- gård~r på olika platser övertog
ro de båda mästare, den förre ge- han ar 1883 trädgården vid sin
nom utomordentlig färdighet, den gamla dövstumskola i Hjorted, vilsenare genom högtidlig åskådlig- ken han arrenderade i 34 år och
där nedlade ett gott arbete. Genom
het och värdighet.
Ett minne, som länge levde kvar sitt redbara och fina väsen och
bland församlingsborna var, att de sitt glada lynne vann han allas
dövstumma varje jul med sina lä- f?rt~oende och tillgivenhet. Upprare kommo intågande i kyrkan riktigt gudfruktig och varm nykterhetsvän höll han stundom tecoch togo plats i koret.
Det kunde ju många gånger bli- kengudstjänster och nykterhetsva enformigt på anstalten och till- föredrag för dövstumma. Några
fällen till nöjen voro få. Men de år före sin död lyckades Dahl
sköna baden begagnades flitigt un- skaffa sig ett eget hem i närheten
der sommaren, och hela året om av Hjorteds kyrka, och anlade där
företogos varje söndag på efter- en handelsträdgård.
Slutligen må tilläggas att dövmiddagarna promenader och utflykter och den ena leken avlöste stumskolan i Hjorted år 1896 förden andra. Vintertiden funnos van- ändrades till skola för bildbara
ligen rika tillfällen till skridsko- sinnesslöa dövstumma och år 1911
åkning, kälkåkning och snöbolls- till hem för obotligt sjuka från
Norra Kalmar län.
kastning m. m.
De viktigaste minnena äro de
Efter »Julhälsning 1922» till Andra
dövstumskoledistrikt t.
som äro knutna vid de personer,
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Nya kurser för dövstumma flickor
över 18 år börja den 20 augusti å
Tysta skolans skolor för yr'kesundervisning, Lidingö.
Ettårig sömnadskurs med grundläggande utbildning i klädsömnad.
Tvåårig sömnadskurs för dem,
som önska fullständigare utbildning.

Valfri kurs i hushållsgöromål

en eftermiddag i veckan.
Ansökan insändes före den 15
juni. Ansökningsblanketter, prospekt och vidare upplysningar genom föreståndarinnan, Frök. Svea
Schyberg, Tysta skolan, Lidingö I.
Tel. Stockholm 65 04 57.

Plan för daglig bibelläsning.
8

2 augusti.
L. Luk. 8: 26-39. Tala om, vad Gud
gjort med dig!
3 Böndagen. 13 juli. E v angel ie t p å väg
till alla folk. Matt. 28: 18-20.
M. Luk. 9: 1-17. Jesus sänder ut sina
apostlar.
T. Luk. 9: 18-36. Vem är Jesus·?
0. Luk. 9: 37-50. Alla häpnade över
Guds makt.
T. Luk. 9: 51-62. Jesus sade: »Följ
mig! »
F. Luk. 10: 1-16. Arbetaren är värd
sin lön.
L. Luk. 10: 17-24. »Saliga äro de ögon,
som se, det I sen. » ·
1 Sönd. e. Tref. 15 juni. Oersättlig a v ärden. Luk. 16: 19-31.
6 Sönd. e. Tref. 20 juli. Andlig förM . Jes. 60: 1-6. Alla skola lovsjunga
su m Ughet. Matt. 25: 14-30.
Herren.
M. Luk. 11: 1-13. Jesus undervisar om
T . Jes. 61. Glädjen i Herren.
bönen.
Luk. 1: 1-25. Änglabudskapet till
T. Luk. 11: 14-28. Saliga äro de, som
Sa karias.
höra Guds ord och gömma det!
T . Luk. 1: 26-38. Änglabudskapet till
0 . Luk. f1: 29-36. Det eviga ljuset.
M aria .
T. Luk. 11: 37-54. Jesus bestraffar faF . L uk. 1 : 39-56. Marias lovsång.
riseerna och de lagkloka.
L . L nk. 1: 57-80. Johannes Döparens
F. Luk. 12: 1-15. Jesus varnar.
föd lse .
L. Luk. 12: 16-34. Livet är ju mer än
maten.
2 Sö n . . T r ef. 22 juni. Kallelsen till
Gucl8 rik . 1 Kor. 1: 26-31.
Kristi Förklarings dag. 27 juli. lltJänni M. Luk . 2: 21-38. Jesus frambäres i
skosonens härlighet. Joh. 13: 31-32.
J crusal 'm t empel.
M. Luk. 12: 49-59. Tidens teckeu.
Midsom ni a rdug n. Den hel. Joh:s DöpaT. Luk. 13: 1-17. Gör bättring!
rens d ag-. Döparens död. Mark. 6:
0. Luk. 13: 18-35. Kämpa för att komma in i Himmelen!
14-29.
0. Luk. 3: 1- 1'1 . Va d skola vi göra?
T. Luk. 14: 1-11. Den som ödmjukar
T. Luk. 3: 10-22 . H immelen öppnades.
sig, blir upphöjd.
F. Luk. 4 : 1- 1:3. J sus frestas .
F. Luk. 14: 12-24. Rätt gästfrihet.
L. Luk. 4 : 11-3 . J sus undervisar i
L. Luk. 14: 25-35. Det sanna lärjungasynagogan.
skapet.
juni -

Hel. Trefaldighets dag. 8 juni. J esus och
Nikodemus. Joh. 3: 1-15.
M. Jes. 43: 1-7. Frukta icke, ty jag är
med dig!
T. Jes. 43: 16-25. Dina synder kommer
jag icke mer ihåg, säger Herren.
0. J es. 45: 18-25. Allenast hos Herren
finnes rättfärdighet.
T . Jes. 49: 1-10. Min lön är hos Gud.
F. Jes. 50: 4-10. Se, Herren, Herren
hjälper mig!
L. J es. 52: 13-53: 12. Se, min tjänare
skall hava framgång.

3 Sönd. e. Trcf. 20 j u n i. Gu ds n åd. Rom.
4: 1-8.
M. Luk. 5: 1-11. J sus träffar Petrus.
T. Luk. 5: 12-26. J su s botade de sjuka.
O. Luk. 5: 27-39. ll.sl a u det i Levi hus.
T. Luk. 6: 1-11. V ad s kola vi göra på

F.
L.

söndagen?
Luk. 6: 12-26. J us u ndervisar.
Luk. 6: 27-38. Vilka skola vi älska?

1 Sönd. e. Tref. 6 juli. M änni k or s dom
och Guds dom. J oh. : 1-11.
M. Luk. 7: 1-17. Gud h a l" ett till sitt
T.

).

•r .
1~·.

folk.
Luk. 7: 18-35.
ch Johannes
L uk. 7: 36-50.
hus.
Luk. 8: 1-15.
säden.
Luk. 8: 16-25.

Jes u v ittnar om sig
Döpar n.
Syndersk a n i Simons
S å nin g!'lmannen och
»Var ä r eder t r o ? »

Föreläsningar.
Mjölby, Förs.-hemmet, den 15 juni ef-

ter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Något om blinda dövstummas undervisning
och vård». Film.
Tierp, den 12 juni efter gudstjänsten,
samma föreläsning.
Nyköpi ng, Sockenstugan (intill V.
kyrkan ), Annandag Pingst kl. 12. Fröken Fondelius: »Grekland».
Köping, Förs.-salen, den 22 juni kl.
4 ,30. Dövstumlärare Schyberg: »Klockans historia».
Gäv le, I.O.G.T. , den 31 maj kl. 7,30.
Fru Toft: »Resor och folkliv i österland».
Falun, Husmodersfören., den 1 juni
kl. 1, samma föreläsning.
L u dvika, Folkets hus, den 2 juni kl. 1,
samma föreläsning.
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Gudstjänster i juni och juli.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
JUNI.
s. 1. Stockholm, Manilla kl. 11. Nattvard.
M. 2. Nyköping, S :t Nicolai Kyrka kl.
1,30. (Föreläsning kl. 12.)
L. 7. Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15.
Nattvard.
S. 8. Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
S. 8. Upsala, Domkyrkan kl. 3,30.
T. 12. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 12.
Nattvard.
·
L. 14. Finspong, Slottskapellet kl. 3.
L. 14. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 6,15.
s. 15. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
s. 15. Mjölby, Förs.-hemmet kl. 5.
L. 21. Sala, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
L. 21. Enköping, Kyrkan kl. 3. Nattv.
s. 22. Västerås, Domkyrkan kl. 1. Nattvard.
S. 22. Köping, Kyrkan kl: 5,45. Nattv.
(Föreläsning kl. 4,30.)
T. 24. Södertälje, Kyrkan kl. 12,30.
S. G. Sv en fors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i .s t r i k t.
JUNI.
s. 1. Lund, Dövstumskolan kl. 11.
Konfirmation.
M. 2. Lund, Dövstumskolan kl. 10.
Nattvard.
s. 8. Trälleborg, Kyrkan kl. 1,30.
0. 11. Hovmantorp, Dövstumh. kl. 3,15.
s. 15. Karlshamn, Förs.-hemmet kl.
12,15.
L. 21. Nässjö, Kyrkan kl. 4.
T. 24. Lund, S :t Mikaels kapell kl. 12.
s. 29., Växjö, Domkyrkan kl. 2.
JULI.
L. 5. Eksjö, Förs.-hemmet kl. 7.
s. 6. Jönköping, ö. Förs.-h. kl. 11.
L. 12. Blo.mstermåla, .Skolhuset kl. 4.
s. 13. Borgholm, Kyrkan kl. 1.
s. 20. Hälsingborg, utflykt.
s. 27. Femsjö, Kyrkan kl. 1.
G. Bratt.

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.
ö r eb r o di s

t r i k t.

JUNI.
s. 1. Högfors, Missionshuset kl. 13.
M. 2. Adolfsberg (öre bro) , Apladalen
kl. 11,30.
s. 8. Örebro, Nikolaikyrkan kl. 15,30.
Konfirmation. Nattvard.
L. 14. Sunne, Kyrkan kl. 12. Nattvard.
s. 15. Torsby, Kyrkan kl. 13.
M.16. Södra Finnskoga, Kyrkan kl. 17.
0. 18. Norra Råda, Kyrkan kl. 18.
Nattvard.
T. 19. Filipstad, Kyrkan kl. 17. Nattv.
F. 20. Säffle, Förs.-hemmet kl. 18.
L. 21. Kil, Järnvägshotellet kl. 18.

s. 22.

s. 29.
JULI.
s. 6.
L. 12.
s. 13.
L. 19.
s. 20.
L. 26.
s. 27.

Arvika, Granliden kl. 10,30.
Hallsberg, Tingshuset kl. 13.
Degernäs (scoutlägret), kl. 10,30.
Hofors, Kyrksalen kl. 16.
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13.
Rättvik, Förs.-h. kl. 15,30.
Borlänge, Förs.-h. kl. 13.
Hudiksvall, Förs.-h. kl. 16.
Söderhamn, Kyrkan kl. 13,30.
Carl - A k e A res k o g.

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.
V
JUNI.
s. 1.
M. 2.
s. 8.

s.

ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.

Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Kungälv, Kyrkan kl. 1,15.
Vänersborg, Kyrkan kl. 1,30.
8.· Alingsås, Kyrkan kl. 6,15. Natt-

vard.
0. 11.

Stenkyrka, Kyrkan kl. 11. Natt-

vard.'
L. 14.

Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45.
Nattvard.
S. 15. Borås, Caroli kyrka kl. 1,30.
Nattvard.
S. 15. Svenljunga, Kyrkan ·kl. 5. Nattvard.
L. 21. Falköping, Kyrkan kl. 5.
S. 22. Skara, Domkyrkan kl. 9,30.
Nattvard.
S. 22. Lidköping, Kyrkan kl. 2,30. Nattvard.
T. 24. Varberg, Förs.-hemmet kl. 1.
T. 24. Halmstad, Dövstumför. kl. 5.
0. 25. Laholm, Kyrkan kl. 10. Nattv.
0. 25. Knäred, Kyrkan kl. 1,30.
H. B er g fe l

Kungälv.

t.

Tel. 14.

VIGDA.
·Lars Hugo Strand och Ellen Sylvia Valborg Engdahl, Malmö, vigda i Lunds
Klosterkyrka den 26 april.
Ernst Gunnar Karlsson, Tranås, och
Tekla Karin Eva Matilda Salomonsson, Norra Vi, östergötland, vigda i
Tranås den 10 maj.
Karl Josef Leandersson, Stora Skedvi,
Dalarna, och Barbro Ingegärd Gustafsson, Stockholm, vigda i Gustaf
Vasa kyrka den 22 maj.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse
till deras förbund.

AVLIDNA.
Nils Erik Dacklin, Liden, Medelpad, den
8 april, 89 är.
Karl Johan Alfred Klint, Levede, Gotland, den 23 april, 86 år.
De som hava vandrat sin väg rätt
fram få ro i sina vilorum. (Jes. 57: 2.)

F ö r e l ä s n i n g a r ä föreg. sida.
N ä s t a n u m m e r utkommer den 1
augusti.

A/ B Gustaf Lindstr öms Boktr., Stockholm 1941

