
N :r 6. Arg. 12. Augusti 1941 . 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

JJole, Jo u botar en s juk vid Betesta. 

Herren är nära dem som hava ett förkrossat hjärta. 
(Psalt. 34:19) 



42 

Vill du bliva frisk? 
Läs Joh. 

När vi äro sjuka, tänka vi mycket 
på vår sjukdom. Vi tänka mycket 
på huru vi skola bliva friska igen. 
Och vi skicka bud på läkaren, för 
att han skall komma och hjälpa oss. 

Men det finns en sjukdom, som 
är värre än kroppens sjukdom. Det 
är den sjukdom som finns i själen. 
Tänker du på denna sjukdom? 
Tänker du på, hur du skall bliva 
frisk från den? Många av de~ som 
äro mycket oroliga för kroppens 
sjukdom ha aldrig tid att tänka på 
själens sjukdom. De äro rädda för 
att kroppen skall dö. Men de tänka 
icke på att själen är på dödens väg. 

Käre vän! Är du bland dem? Vill 
du icke då börja att tänka lika myc
ket på din själ, som du hittills har 

5: 1-14. 

tänkt på din kropp? Vill du icke 
vara lika ivrig att söka hjälp för 
din själ? Vad hjälper det om din 
kropp är frisk eller blir frisk igen 
en liten tid, när din själ är sjuk, 
och du sedan skall dö och då bli 
evigt olycklig? Att din själ blir 
frisk, det är det mest nödvändiga. 
Därför måste du först och främst 
tänka på den. 

Herre Gud ! Jag har tänkt så 
mycket på min kropp, så att jag 
har glömt att tänka på min själ 
- Hjälp mig, Herre, att jag må 
börja tänka på min själ på allvar. 
Låt din Ande tala till mitt hjärta 
därom. 

Amen. 
Conrad Svendsen. 

Om att säga: T AC Kl 
Under en resa besökte jag en 

äldre, hörande änkefru. Då hon 
öppnade dörren kände hon först 
inte igen mig. Men då jag sade mitt 
namn, räckte hon vänligt fram han
den och välkomnade mig. Hennes 
första fråga var om hennes gifte, 
dövstumme son : »Hur har han det? 
Han skriver så sällan, och han sva-

. rar inte när jag sänder pengar eller 
paket till honom.» 

»Varför skriver han icke tack till 
.sin mor, när han får något?», frå
gade jag förvånad. 

»Jag vet inte», svarade hon med 
ett vemodigt uttryck i de gamla 
ögonen. »Men sådan har han alltid 
varit! När jag har sänt något till 
min son, så går jag och funderar 
på, om han har mottagit det - -
- ; först sent, mycket sent, får jag 
ett par ord från honom med »hjärt
ligt tack». Men ni förstår att det 
plågar en mor att gå och vänta och 
vänta i flera månader utan att få 
brev!» 

Frun reste sig från sin stol och 

gick till väggen, tog ned sonens 
porträtt och räckte mig det. En 
trevlig Ill)an att se på bilden! Många 
av hans dövstumma kamrater be
undrar honom för hans begåvning 
och duktighet. Men hans gamla mor 
sitter och väntar på brev - för
gäves! Varje dag ser hon efter brev
bäraren och frågar : »Finns det 
inget brev från min son?» Men 
brevbäraren skakar på huvudet och 
går vidare med sin väska - med 
brev till andra hem, till andra möd
rar! 

Modershjärtat törstar - inte ba
ra efter att få tack för gåvorna, 
utan törstar efter att möta kärlek 
från son och svärdotter och barn
barn. 

Jag kan inte glömma den gamla 
änkefrun och hennes bedrövade ord 
om sin besvikelse. Jag ville gärna 
tala med hennes son och be honom 
skriva till sin mor. Men hon bad 
mig att inte göra det, ty hon var 
rädd för, att han kanske skulle bli 
förargad. 
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KONFIRMANDERNA A MANILLA 

jämte avgångsklassernas lärare. 

Sittande från vänster: Sonja Jönsson, Södertälje, Gerd Tegge, Stockholm, Ma
rianne Persson, Väderstad, fröken Briem, rektor lngvarsson, pastor Svenfors, fru 
Nylander, herr Nylander, Gun Kumlin, Sundbyberg, Ulla Gillgren, Uppsala, Mar
git Karlsson, Ulriksdal. 

Stående första raden: Sven Karlsson, Garpenberg, Inga Andersson, Arboga, Ast
rid Karlsson, Värmdö, Birgit Matsson, Edebo, Anna-Brita Lundin, Huddinge, Ella 
Larsson, Kjula, Karna Sundström, Norberg, Karin Roos, Vaksala, Anna-Britt 
Brage, Styrestad, Karin Hjälm, Väderstad, Ebbe Pettersson, Näshulta. 

Stående andra raden: Edvin Fahlstedt, österhaninge, Bengt Ringner, Strängnäs, 
Sigge Vestergren, Sundbyberg, Sven-Äke Nilsson, Nyköping, Artur Olsson, Älv
dalen, Erik Pettersson, Linköping, Bertil och Rune Andersson, Spånga, Olle An
de'rsson, Dala-Järna, Arne Hedman, Botkyrka, Kalle Berg, Linköping, Lalf's Wärn
mark, Holm. (Frånvarande Stig Larsson, Stockholm.) 

Är detta en enastående händelse? 
Nej, tyvärr inte! Det sker både med 
hörande och dövstumma vuxna 
barn, att föräldrar sörjer över de
ras otacksamhet. 

Otacksamhet? Jag vill snarare 
tro, att det är glömska eller likgil
tighet att skriva brev. Men det Jik
nar otacksamhet och sårar många 
hjärtan, som tänker på dem dag och 
natt i kärlek. 

Skriv hem till mor och far! Har 

du fått en gåva eller pengar, så 
skriv genast ett tack. Uppskjut inte. 
Gläd ofta mor och far med brev 
eller brevkort. Låt dina föräldrar 
veta, hur du har det. Berätta dem 
om din glädje och din sorg. Vänta 
inte tills mor eller far är död ! En 
praktfull krans med vackra guld
tryckta band hjälper inte! 

Gläd dina föräldrar, medan du 
kan. Så sprider du solsken på de 
gamlas väg och gör deras levnads 
afton Skön. I . Il. i d ans ka Li ln . Effala. 
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KONFIRMANDERNA I HÄRNÖSAND 
jämte avgångsklassernas lärare. 

Sittande från vänster: Sven Granqvist, Iggesund, tina Ander. son, Forsa, Kc.irin 
Forsberg, Bräcke, Estrid Andersson, Gävle, Maud Cigg, Alfta, Artur Enq·vi t, Sö
derhamn, Tage Norling, Färila. 

Stående från vänster: herr Schalrin, fröken Edström, fröken Calleberg, frök n 
Dindhohf, fru Granholm, pastor Lodin, rektor Lövgren, fröken Hubinett , fru 
Lundblad, fru Svens on, fröken Alexanders on. 

Rusta din själ. 
Vardagarna äro sex gånger så 

många som söndagarna. Därför 
upptar arbetet den mesta tiden i 
vårt dagliga liv. »Fåfäng gå lärer 

· mycket ont», säger ett gammalt 
ordspråk. Och ett annat vist ord 
lär, ~tt ar:betsamhet befordrar 
hälsa och välstånd. Arbetet är en 
källa till lycka, det se vi bäst i ti
der av sjukdom eller arbetslöshet. 
Även om arbetet är tungt, så skola 
vi försöka förstå lyckan i att få 
arbeta och kunna arbeta. 

Vårt liv måste dock vara något 
annat än blott arbete. Människan 
lever av bröd, men inte endast av 
bröd. Själen behöver också få ny 
kraft. Den behöver rustas för att 
bli stark. Ty en svag själ gör hela 
livet till en olycka. 

Att rusta sin själ betyder bland 
mycket annat att rena den f1ån 
giftiga tankar. Från hjärtat utgå 
både onda och goda tankar, likasom 
en bägare kan fyllas med en farlig 
eller en hälsosam dryck. Det är vis-

serligen bra, att genom moralisk 
styrka kunna behärska sina ord och 
handlingar och ej giva utlopp för 
onda och illasinnade tankar, men 
detta hör dock till det yttre. Det är 
viktigare att i själ och hjärta vara 
uppfylld av godhet och renhet, som 
sätter sin prägel på hela livet. Då 
blir det naturligt, att vi leva som 
goda vänner med andra männisl or. 
Vi få inte bara tänka på oss själva 
och göra, som vi själva vill. Vi 
måste tänka på andra och ta hän
syn till andras önskningar och åsik
ter. Vi måste erkänna, att även vi 
själva ibland ha fel. 

Vi måste rusta vår själ för var
dagens liv och arbete även ·enom 
att öva oss i tålamod, försakelse, 
rättrådighet och villighet att för
låta. Men söndagen är oss just gi
ven, för att vi då i stillhet genom 
bön och andakt skall få ny kraft i 
själen. Då blir den rustad för var
dagens möda och svårigheter. 

( Eft r Bl :°1 Band l ) 
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KONFIRMANDERNA I öREBRO. 

Sittand från vänster: Ingrid Larsson, Hidingebro, vea östlin, Enånger, Hjör
dis jöberg, motfors, rektor Zommarin, pastor Areskog, herr Hansson, Göta Ny
yr6n, B rgvik, onja Olsson, Åstorp . 

. tåend från vänster: Rolf österman, Örebro, Gustaf Engström, Hemse, Gu. taf 
Lindgr n, äv måla, Mauritz Ol son, Klaråsen, Gunnar Klang, Hovmantorp, Ha
r ulrl B ergk ist , H dvigsforsbruk, Stig Wihlborg, Lund, Hans Andersson, Uppsala. 

Skomakarens skylt. 

Pastorn flyttade sig närmare in
till den sjuke och fattade den magra 
handen som träcktes emot honom. 

»Hur g r det med förbättring
en?» frågade han. 

Den sjuke skakade på huvudet. 
»Sakta, åh, så sakta», svarade han. 
»Denna 'ipsning känns som den 
vägde ett ton. I minst fem veckor 
måste jag ännu ha den. Vem kun
de tro att en bruten höft skulle or
saka så mycket besvär. Och värst 
av allt», tillade han otåligt, »jag 
förlorar så m3'cken dyrbar tid, och 
det har jag rakt inte råd till.» 

»Jag förstår», sade pastorn del
tagande, »men den tid man till
bringar på sjukbädden är inte all
tid förlorad tid. Då jag gick hit gick 
jag förbi en skomakareverkstad, och 
på skylten stod att läsa» 'Repara
tioner utföras medan Ni väntar'. 
Käre vän, jag tror att det vore bra 

att sätta upp en sådan skrift över 
din säng.» 

»Hur så?» 
»Åh, har du inte märkt, att 

många av oss ha så bråttom med 
våra världsliga bestyr, att vi glöm
ma att sköta om oss själva. Men då 
griper Gud in och tvingar oss att 
tänka. Medan vi ligga hjälplösa, 
lappar naturen ihop de slitna och 
trasiga kanterna av vårt liv. De re
pareras, medan vi vänta. Jag har 
ibland tänkt, att den där skylten 
skulle passa över dörren till våra 
kyrkor och hem, ty många männi
skor anse, att tid tillbragt i bön 
eller läsning av Guds ord, är all
deles bortkastad. Men det är inte 
så. 'Reparationerna pågå medan vi 
vänta'. Synd är en smygande sjuk
dom. Om vi inte akta oss för den i 
början, så undergräver den själva 

~For t . l å sid. 47.) 
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KONFIRMANDERNA I LUND 
Konfirmanderna: jämte skolans personal. 
Första raden från vänster: Rut Mårtensson, Malmö, Vega Hägg, Sm. Rydaholm, 

Astrid Nilsson, Sibbh~lt, Gerd Karlsson, Skepparslöv, Elsa Johnsson, Hökön, Maj
britt Nordin, Limhamn, Elly Persson, Limhamn. 

Andra raden: Stig Lundblad, Klippan, Bengt Bengtsson, Broby, Gunnar Nils
son, Lund, Margit Svensson, Kallinge, Klara Nilsson, Huaröd, Britta Svenzen, Os
karshamn, Gunhild Larsson, Silvåkra, Margareta Persson, Kivik, Inga Johans on, 
Bottnaryd, Ruth Johansson, Bidalite. 

Tredje raden: Kjell Nilsson, Hässleholm, Thure Andersson, Tomelilla, Egwan 
Ståhl, Veberöd, Arvid Persson, Hörby, Viking Olsson, Nävlinge, Sven Svensson, 
Glimåkra, Acke Fransson, Broakulla, John Eriksson, Färlöv, Folke Månsson, Häst
veda. 

Våra kyrkor. 
Växjö ärevördiga 

Domkyrka har ett vac
kert läge i en lummig 
park. Kyrkan byggdes 
i början av 1000-talet 
och är helgad åt Små
lands förste apostel, 
den helige Sigfrid, 
som ligger begraven 
under predikstolen. 

Många gånger har 
kyrkan bränts eller 
brutits ned av fiender 
el'ler vådeld. 

Ursprungligen hade Domkyrkan 
två torn. I sin nuvarande gestalt 
härstammar den från år 1750. Al-

Växjö domkyrka. 

taret är särskilt vackert med en 
gammal, värdefull altartavla, Kris
tus instiftar nattvarden. 
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Plan för daglig bibelläsning, 
3 aug.-- 6 sept. 

8 Sönd. e. Tref. 3 aug. De två vägarna. 0. Luk. 21: 20-38. Himmel och jord 
Matt. 7: 13, 14. 'Skall förgås, men inte Guds ord. 

M. Luk. 15 11-32. Förlorad-återfun- T. Luk. 22: 1-13. Påskalammet. 
nen. F .. Luk. 22: 14-23. Jesus instiftar den 

T. Luk. 16: 1-13. Trohet i allt. heliga Nattvarden. 
0. Luk. 16: 14-31. Den rike mannen L. Luk. 22: 24-38. »Bland ogärnings-

och Lasarus. . ~än vart han räknad». 
T. Luk. 17: 1-19. Kan du förlåta? 11 Sönd. e. Tref. 24 aug. Sönerna, som 
F. Luk. 17: 20-37. När kommer Jesus sändes till vingården. Matt. 21: 

tillbaka? 28-31. 
L. Luk. 18: 1-14. Gud, misskunda dig M. Luk. 22: 54-71. Petrus förnekar 

över mig, syndare! Kristus. 

9 Sönd. e. Tref. 10 aug. Husbonden, 
förvaltaren och hus folket. Luk. 12: 
42-48. 

M. Luk. 18: 31-43. Den blinde vid vä-
gen. 

T. Luk. 19: 1-10. Jesus hos Sackeus. 
0. Luk. 19: 11-27. De tio punden. 
T. Luk. 19: 28-40. Jesus Tider in i Je-

T. Luk. 23: 1-12. Inför Pilatus. 
0. Luk. 23: 13-25. »Korsfäst, korsfäst 

honom!» 
T. Luk. ~3: 26-34. »Fader, förlåt dem, 

ty de veta icke, vad de göra!» 
F. Luk. 23 : 35-46. »·Fader, i Dina hän-

der befaller jag min ande!» 
L. Luk. 23: 47-56. Jesus begraves. 
12 Sönd. e. Tref. 31 aug. Människornas rusalem. 

F. Luk. 19: 41-48. »Mitt hus 
bönehus»-! 

är ett ord. Matt. 12: 33-37. 
M. Luk. 24: 13-35. På väg till Emmaus. 
T. Luk. 24: 36-53. Jesus lever! L. Luk. 20: 1-19. Vingården. 

J 0 önd e. Tref. 17 aug. Jesu förkas
f,n,r; av sin fädernestad. Luk. 4: 23-
ao. 

M. Luk. 20: 41-47. Akta dig för fari-
l:l ' <'I'! 

T. I ,ul . 21: 1-19. Den fattiga änkan. 

Skomakarens skylt. 
(Forls. rr. sic!. 45.) 

grund n i v r karaktär. Gud är en 
stor läkar', men vi måste ge honom 
möjligh L att hjälpa. Han ensam 
kan h la v< rL litna och trasiga and
liga liv. » 

RättelH<'. FologTafiet under artiken om 
Dövstumskol1111 i ITjor ted i Kyrkobladets 
förra numni1·r al ·rg·av icke Kyrkoherde 
Jakob östb<'t'J.{ utan ar tikelns författare 
Kontraktsprost1·11 J han Östberg, den 
förres son. 

Hjälp till u11dMljii11.-; l r sa till närmaste 
plats för dövHtu111g·ud tjänst kunna. av
lägset boend , H.iulm ller behövande 
dövstumma rh Ila g nom ett anslag 
från Diakonistyn·l1·wns övstumvårds
råd jämte vissa andra m del. Anmä
lan och förfråg- iu1 g·ör till dövstum
pr ästerna. 

Kom i rätt tid till Gudstjänst eller 
annan sammankom t. 

0. Jer. 1: 1-10. Jeremias kallas att 
förkunna Guds ord. 

T. Jer. 9: 1-11. Domen över männi
skors trolöshet. 

F. Jer. 20: 7-13. Herren är med mig! 
L. Jer. 23: 1-8. Herren är vår rättfär

dighet. 

Den sjukes magra hand sträcktes· 
emot pastorn. »Jag tror jag för
står», sade han tankfullt. 

»Jag är en av dem, som alltid 
haft så brått. Men hädanefter skall 
jag ta mig tid. Jag vill giva Gud 
en möjlighet att hjälpa mig.» 

Anmäl alltid ombyte av adress till 
distriktets dövstumpräst eller direkt till 
Diakonistyrelsens Dövstumvårdsråd, Ja
kobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Om något nwmmer av Kyrkobladet 
ej skulle komma, så anmäl det till döv
stumprästen eller till Dövstumvårds-
rådet. · 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av 

Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

J akobsbergsgatan 17. 
Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors, 

Ålsten. 
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Gudstjänster i augusti. 
Stockholms distrikt. 

L. 2. Gnesta, Frustuna Kyrka kl. 1. 
S. 3. Stockholm, · Seglora Kyrka på 

Skansen kl. 1. 
F. 8. Väddö, Kyrkan kl. 5,30. 
L. 9. Hallstavik, Kyrkan kl. 4. 
F. 15. Malmköping, Kyrkan kl. 4,30. 
L. 16. Strängnäs, Domkyrkan kl. 12. 
S. 17. Eskilstuna, se nedan. 
L. 23. Visby, Förs.-huset kl. 7. 
S. 24. Hejde, Kyrkan kl. 11. 
M. 25. östergarn, Kyrkan kl. 12. 

Stockholm. Alla dövstumma i Stock
holm och Södertälje, som äro över 60 
år, inbjudas av Arbetskretsen till en 
högtidsdag på Skansen sönd. den 3 aug. 
Samling vid Gudst,j änsten i Segiora 
Kyrka kl. 1. - De inbjudna erhålla per
sonligt inbjudningskort. 

Eskilstuna. Gudstjänsten den 17 aug. 
hålles vid Kyrkl. Ungdomskretsens som
mrahem vid Mälarbaden. De som ej 
cykla avresa med buss till Torshälla 
kl. 11,12. - Kaffe m. m. medtages. - Vid 
regn i . Klos.ters Förs.-hem kl. 11,30. 

Visby. Sönd. den 24 aug. utfärd till 
Hejde prästgård. De som ej cykla av
resa från Visby med morgontåget till 
Bj ärges. - Anmälan om deltagande tili 
Ad. Pettersson, N. M urga tan 4. 

S. G. S v en f o r s 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 

S. 3. Kristianstad, Kyrkan kl. 1. 
S. 10. Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal 

kl. 1. 
L. 16. Ljungby, Kyrkan kl. 5. Nattv
S. 17. Värnamo, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
S. 24. Kwrlskrona, Kyrkan kl. 2,15. 

Nattvard. 
L. 30. Hässleholm, Kyrkan ki. 6. 
S. 31. Landskrona, Kyrkan kl. 1,30. 

G. Bratt 
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S. 10. Borås, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 10. Ulricehamn, Kyrkan kl. 3,30. 
'I''. 14. Stenungsund, Kyrkan kl. 6,30. 

s. 17. 
s. 17. 
T. 21. 
L. 23. 
s. 24. 
s. 24. 
s. 31. 

Nattvard. 
Grebbestad, Kyrkan kl 10,30. 
Lysekil, Kyrkan kl. 3. N attv. 
Tegneby, Kyrkan kl. 11. 
Alingsås, Kyrkan kl. 6. 
Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. 
Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 
Falkenberg, Gamla kyrkan kl. 
11,30. 

S. 31. Halmstad, Dövstumsför. kl. 5. 
M. 1/9. Laholm, Kyrkan kl. 10. 

s. 3. 
s. 10. 
L. 16. 
s. 17. 
s. 24. 

H i l din 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. 
Nora, Kyrkan kl. 13. 
Lindesberg, Kyrkan kl. 13/10. 
Kil, Järnv.-hotellet kl. 16,30. 
Arvika, Förs.-hemmet kl. 10,:30. 
Örebro, Norra förs.-h. kl. 1'. 
(Obs. tiden!) 

S. 31. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13. 
0 a r l-A k e A r e s k o g, 

Storgatan 43, örebro. Tel. 154 78. 

VIGDA. 
Sve:n .Olof Hugo Johnsson (hör.) och 

· Sigrid Lindblom, Borås, den 5 april. 
Erik Tersmeden och Ingrid Sofia Mclin, 

Stockholm, vigda i Seglora Kyrka på 
Skansen den 31 maj. 

Tommås Anders Persson, Älvdalen och 
Anna Linnea Skoglund, f. Vivägg, 
Alnö, den 2 juni. 

Johan Sverker Lindgren och Gudrun 
Katarina Nilsson, Lit, Jämtland, den 
7 juni. 

Erland Nilsson och Signe Greta Linn 'a 
Karlsson, Södertälje, den 23 juni. 

Johan Valfrid Karlsson, Hedemora, och 
Ryt Märta Maria Svensson, Huskva r
na, den 23 juni. 

Karl Harry Sjöström, Gävle, och Märta 
Katarina Gran berg, Nordmaling, d n 
23 juni. 
Herren Gud, som hair stiftat äkten

skapet, give dem lycka och välsignels 
till deras förbund. 

AVLIDNA. 
Anna Matilda Andersson, Hedemora, 

den 23 mars, 63 år. 
Johan Axel Holmberg, Norberg, den 14 

maj, 69 år. 
Elvira Lindblom, Borås, den 30 maj, 

27 år. 
Fru Anna Elisabet Wiström, f. Petters

son, Linköping, den 14 juni, 63 år. 
Axel Nilsson, Karlshamn, den 19 juni, 

65 år. 
Anna Lovisa Johansson, Värmdö, den 27 

juni, 72 år. 
Axel Leonard Persson, Katrineholm, ct n 

1 juni, 64 år. 
Lars-Åke Emanuel Ringström, tock

holm, död i Vänersborg den 2 ,iuli, 
17 år. 

Kristus har gjort dödens makt om w
tet och "fört liv och oförgänglighet frnm 
i ljuset genom evangelium. 

(2 Tim. 1: 10.) 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm l!l41 


