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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Sommarhimmel över Ansgarskorset på Björkö.

Du himlens Herre med oss var,
Som förr med oss du varit har
Och låt din Ande vila än
Utöver nordanland.
(Ur Fiungssången]
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Något som aldrig försvinner.
Gräset torkar bort)
blomstret
förvissnar)
men vår Guds ord förbliver evinnerligen.
Jes. 40: 8.

Nu har äntligen sommaren kommit till oss här i Norden efter en
lång och mycket kall vinter, och
vi glädjas över all sommarens
skönhet. V,i fröjdas åt gräs och
blommor, värme och böljande sädesfält. Ty allt detta är Guds gåvor.
Barndomstiden och ungdomstiden liknar i mycket sommartiden.
Den har så mycken skönhet, som
liknar sommarblommorna. Och
det är samme Gud som giver så
mycken glädje i barndoms- och
ungdomstid. Men den tiden går så
snart förbi. Och sorg och nöd
hittar så snart vägen till oss. Och
glädjen blir .så ofta förstörd och
smutsad av allt, det vi kalla synd,
precis som vårens och sommarens
blomster ofta angripas av frost
eller mask och därigenom förlora
sin skönhet, siå att man icke kan
fröjdas över den. Vi behöva något som förbliver, en skönhet som
förbliver, en glädje som förbliver,
som aldrig tar slut.
Finns det något, som alltid är
kvar, oförändrat? Ja, vår Guds
ord förbliver evinnerligen. Guds
ord, det betyder det som Gud talar. Gud talar i vårt samvete, Gud
talar i vår bibel, Gud talar framför allt genom Jesus Kristus. När
Gud talar, så är han själv närva-

rande. Gud med sitt heliga allvar, Gud med sin stora mildhet,
han förbliver, när allt försvinner.
Om han riktigt får tafa tiU oss,
så få vi något som inte försvinner, utan som förbliver i evighet.
Vi få också se en skönhet, som
icke försvinner, men som förbliver. Vi få lära oss något riktigt
vackert i allt som möter oss i livet, i vår historia. Bilden på första sidan påminner oss om Ansgar,
som första gången predikade Guds
ord i Sveriges land. Och vi må
·bedja, att vårt land och alla N ordens länder, må i frihet få ta emot
Guds rena ord. Så länge Guds ord
predikas, s å länge är glädjen kvar.
Och vi kan gärna påminna oss
Ansgars bön: »Vore jag värd att
begära av Gud ett under, så skulle
jag bedja honom, om det enda
undret, att han genom sin nåd
ville göra mig till en god människa».
1

TiU goda människor viH Gud
göra oss. En god människa får.
glädje av livet. Och den glädjen
skall inte ens försvinna, då vi vissnar och försvinner. Genom döden
gå vi till uppståndelse och en evig
sommartid i Guds paradis.
Ja, fager, Herre, är den jord
Du oss till boning givit.
Din mildhets bud, din kärleks ord
på varje blad du skrivit.
Så gör vår ande ödmjuk, vis
och våra tankar fromma,
att ljuvt en gång ditt paradis
må för vårt öga blomma!
(J. T egen gre n : Finl a n ds sv. p s.-bok 638: 5.)
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Fattigdom och ..rikedom.
Det finnes något som en mänHans grundliga kunskaper i
niskas hjärta aldrig kan upphöra främmande språk kom honom nu
att längta efter.
väl till pass. Han lyckades få överDet är Lycka ...
sättningar för en tidning, och han
Men, vad är då lycka? Vad som kunde på så sätt åtminstone draär lycka för mig, betraktas icke ga sig fram.
så av en annan. Och vad jag av
Allt efter som tiden gick vande
hela mitt hjärta eftersträvar, vän- han sig vid fattigdomen. I börder sig en annan ifrån med en jan hade han lidit av de. omkasaxelryckning. Många anse att lyc- tade förhållandena och .trotsigt
' kan ligger i rikedom. Men intet knotat över sin otur. Detta knot
kan vara bedrägligare än detta. upphörde dock hastigt efter något
Den fattige, som går till vila i $1n som stod i sam band med en övertorftiga bädd, efter att ha tackåt sättning, han en natt gjorde.
Gud för ett enkelt mål mat, kan
Det var en artikel från italiensvara lyckligare än den rike affärs- kan och där förekomma några ord,
mannen, som satsat större delen som grep honom i hans innersta.
av sin förmögenhet på en speku- Några ord, som han aldrig förut
lation, vars ovissa utgång håller hade tänkt på, ehuru han sannolikt någon gång för länge sedan
honom vaken natt efter natt.
Lyckan är nog ingen ting som både hört och läst dem. Men det
finns i något omkring oss. Det är var under helt andra omständignågot svårförklarligt, som måste heter.
»Fattigdom och rikedom giv mig
finnas till inom oss själva!
över lyckans problem grubbla- icke, Herre, men giv mig ett förde också Uno Jansson, där han nöjsamt sinne.»
Så stod det. När han översatte
bodde i sin tarvliga lägenhet vid
Mästersamuelsgatan. Just nu var de där orden satt han länge och
hans hustru sysselsatt med att till- stirrade på dem.
Han tyckte att de blevo levanlaga deras gemensamma aftonmåltid i köket. Det var märkvärdigt, de. Att de på något underligt sätt
tänkte Uno, vad Gun ändå har för talade till honom. Det låg något
en enastående förmåga att anpas- av hans eget öde i de där orden,
sa sig efter olika förhållanden. · tyckte han.
Fattigdom och rikedom ... omIcke mer än ett år hade gått
sedan de bodde i en sexrumsvå- kring dessa två ord hade hans tanning uppe på Östermalm. Då be- . kar ständigt kretsat den sista tihövde hon inte stå i ett litet kök den. Han hade varit rik. Han visste
och laga deras mat. Den serve- hur det var. Nu var han fattig,
rades då av deras tjänare i en ljus han visste också hur det kändes.
och trevlig matsal. Och han be- Men så var det något annat i de
hövde inte då arbeta fjorton till där orden: »förnöjsamt sinne».
sexton timmar om dagen med att Skulle det vara något man kunde
översätta utländska författares äga oberoende av fattigdom och
rikedom? ·
tankar till sitt eget språk.
Det var nu natt och han tittade
För ett år .sedan ... ? Ja, då var
Uno en förmögen man. Men en bort till sängen, där hans hustru
bankkrasch ruinerade honom och nyss insomnat. Om han skulle
som han var för stolt att be sina väcka henne och tala om detta?
vänner om hjälp, beslöt han att Hon hade ju så god förmåga att
se saker och ting riktigt. Hon
kämpa sig fram på egen hand.
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Våra Kyrkor.
På samma plats där Mjölby
kyrka ännu står fanns en mycket
gammal kyrka, av okänd ålder,
som brann ned år 1771 jämte hela
kvarnbyn. Endast tornet stod delvis kvar och ingår i den nuvarande kyrkan. Denna är byggd i romansk stil och var färdig år 1775
och renoverades 1907-1908. Den
rymmer 500 personer.
1

kunde ofta omedelbart finna rätta
lösningen på de mest invecklade
problem.
Nej, det var synd att väcka henne. Hon behövde vila. Stackars
Gun, om hon ändå slapp att slita.
Men hon klagade ej; hon var alltid vänlig och glad och hon kunde
till och med skämta med honom
ibland. Kanhända hon visste något
om det där »förnöjsamt sinne» ?
Han såg på klockan. Den var
ett. Då kunde han vara färdig
klockan två. Och då kunde han
således få sova sex timmar.
Han sov dåligt den natten, och
kände sig därför tung i huvudet
på morgonen. Då han satt vid
kaffet, kunde han inte hålla sig
längre.
- Hör du, Gun, började han,
tror du att en människa kan vara
nöjd med sin lott under alla förhållanden?
- Under alla förhållanden, svarade hon, är väl för mycket sagt,
ty det finns ju odrägliga sådana,
men som vi ha det till exempel
finns det ingen anledning till missnöje!
Hon log och fortsatte:
- Visserligen sakna vi ju mycket som vi hade förut, vi äro ju
fattiga nu, men å andra sidan lida
vi ej verklig nöd.
Nej, naturligtvis, svarade
han, men i jämförelse med hur vi

Mjölby kyrka.

hade det förut är det väl ändå bra
eländigt?
- I jämförelse med hur många
tusen andra ha det, så ha vi det
r iktigt bra, svarade Gun, i det hon
på nytt fyllde hans kaffekopp.
- Dessutom, fortsatte hon, är
det inte sagt, att vi alltid behöva
ha det så här. Man är så benägen
att se allt i svart, då man möter
en motgång, och då man har det
som mest tråkigt, tycker man att
man aldrig mer kan ·bli riktigt
glad, men . . . rätt som det är så
skrattar man igen, som om några
sorger aldrig hade funnits.
Uno log vid hennes sista yttrande.
- För min del, återtog hon, är
jag nu på sätt och vis lyckligare
än förut, nu får jag rå om dig hela
dagarna mot det du förr alltid var
borta i dina affärer och lämnade
mig ensam. Vet du, Uno, jag tror,
att en människa blir ungefär så
lycklig, som hon ·själv vill! Lyckan, vad är det, Uno? Ingenting
du kan taga och låsa in i ditt kassaskåp. Det är ett sinnestillstånd,
som du själv kan frambringa eller
förjaga.
Nu var det tid för Uno att gå
upp till redaktionen. Sedan han
lämnat sina översättningar tog
han en promenad ut till Hagaparken. Det tumlade en massa hittills okända tankar i hans hjärna.
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Goda . människor fördärva inte naturen.
Jag vandrade en gång en stilla
söndagsmorgon genom en härlig
park på ön RUgen. Då fick jag se
en prydlig anslagstavla på ett
träd. Där stod:
Goda människor fördärva
inte naturen!

Ofita har jag sett ansfag sådana
som dess1a: Det är vid vite (böter)
förbjudet att bet.r~äda gräsmattorna. Eller: Brytande av grenar
och blommor bestraffas med böter. Och ibland: Anläggningarna
anbefallas åt de besökandes: skydd.
Sådant är ju självklart för en
märnniska, som älskar naturen.
Men dessa ord, »Goda människor
fördärva inte naturen», de ljöd
för mig som ett ord ur en predikan. Jag har aldrig kunnat glömma dem. De blev för mig inte
parkägarens ord utan naturens
egen rösit, Sl()m vädjade till min
1

Och han kände ett behov av att i
ensamhet få reda ut dem.
Märkvärdigt, tänkte han, vad
Gun måste leva ett rikt, inre liv.
Var hade hon fått detta höga lugn
inför livets alla skiftningar ifrån?
Hon måste känna till något, inför
vilket han stod främmande.
Var det, när allt kom omkring,
det inre livet som fällde utslaget?
Fanns det något annat att leva för,
än att söka förtjäna så mycket
pengar som möjligt?
Kanske voro de flesta människor så olyckliga därför, att de
sökte lyckan på fel väg?
Betydde det egentligen så mycket om han bodde i en sexrumsvåning på Östermalm eller i en
torftig enrumslägenhet vid en annan gata? Kanske betydde det mer
vem han var) som bodde där!
Ett par timmar gick han därute
i Haga, kämpande för att få klarhet. Och det gick för honom som

kärlek tilJ natureni. Och min vandring i parken blev en hogtidsstund
för mig. En känsla av glädje och
tacksamhet över naturen genomströmmade mig. Utan växterna
skulle det inte finnas något liv.
Växterna ger oss näring, de ger
oss kläder, deras safter kan· bota
våra sjukdomar. I naturens heliga 1under växte människornas
gudstro. _
All storhet och prakt och härlighet i naturen har lämnats i
männ-is:kans hand. Det är något
högst s'OrgHgt, att det då finns
människor, som av oförstånd eller
elakhet förstör sådant, som de i
stället borde älska och vårda.
·
Jag tror att vi alla i tankarna
borde gå fram till den där anslagstavlan och läsa inskriften och aldrig glömma den:
Goda människor fördärva inte
naturen.
det går för varje ärligt kämpande
själ, då han står inför livets viktigaste fråga, han finner svaret...
till sist!
På kvällen fick Gun uppleva något, som hon förut aldrig sett och
som gjorde hennes varma och tillgivna hjärta så gott att hon grät
av glädje.
Då de släckt ljuset och skulle
gå till vila, gick Uno fram till
fönstret, drog upp rullgardinen
och stod så och såg emot den
stjärnbeströdda himmelen, som
välvde sig över en orosfylld mänsklighet. När han stått så några
ögonblick, bredde han ut sina armar, som om han ville sträcka sig
upp emot något och med skälvande stämma bad han:
Fattigdom och rikedom, giv mig
icke, Herre, men giv mig ett förnöjsamt sinne ...
B.W-h.
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CiJteln
hat oci.jd en. &lomma, jom fet n.ätin.f
dt ~/litilen..

Vet Jom Jmärtar
och pfdfat ojj, hat oci.jd v-li&Ljn.e/je att

1e dt Jen

3c>m

ta'l allt u'l tJucf3 hanrf.-1j

För dem som älska Gud, samverkar allt till

det bästa. {Rom. 11:88)
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Plan för daglig bibelläsning.
juni

JUNI.
1. Apg. 2: 1-6. Pingstens glädje budskap.
2. Psalt. 22: 24-32. En lovsång.
3. Apg. 10: 1-8. Kornelius syn.
4. Apg. 11: 1-10. Petrus försvar .
5 . Apg. 11: 11-18. Ingen åtskillnad.
6. Apg. 15: 1-12. Alla frälsta av nåd.

1 Sönd. e . Tref. Männi skosjälens v ärde.
Matt. 16: 24 -27.
8. Apg. 10: 25-33. Petrus i Kornelius
hus.
9. Psalt. 56: 1-14. Gud hjälper mig.
10. Apg. 4: 13-22. Frimodiga fångar.
11. Apg. 4: 23-31. Församlingen beder.
12. Apg. 5: 12-29. Räddad av en ängel.
13. Apg. 12: 11-19. Petrus vittnesbörd.
2 Sönd. e. Tref. Verklig avgörelse. Luk.
9: 51-62.
15 . A pg. 12: 1-10. En underbar räddnin g .
16. A pg. 27: 20-37. Änglabesök i stormen.
17. Job 38: 1-11. Guds skapade verk.
18 . Jo b 38: 19-38. Guds storhet.
19.
s . 65: 6-14. Allt vittnar om Gud.
20. R om. 8: 18-25. Guds barns härligh t.
3 Sönd. e . Tref. Guds barmhärtighet.
M a tt. 9: 9-13.
22. 2 Pet r . 3: 10-14. Nya himlar, ny
jord.
23. P a lt. 104 : 1-8. Guds mångfaldiga
v erk.

Mids m m ardagen. Johannes döparens
död. Mark . 6: 14-29.
25. J oh. 8: 28-36. Träl eller fri?
26. Joh. 17: 14-23. Ditt ord är san.ning!
27. 1 Joh. 2: 7-17. Ett gammalt bud.
4 Sönd. e. Tref. Tornet i Si loam. Luk.
13: 1-5.
29. Jak. 1 : 17-27. Ordet, som frälsar.
30. Psalt. 93: 1-5. Dina vittnesbörd.
JULI.
l. 1 Sam. 3: 15-21. Kallad från barndomen.
VIGDA.
Harald Sigmund Fredriksson, Gällivare,
och Gurli Gertrud Fredriksson, Hälsingborg, den 4 april.
Olov Einar Zanderholm och Märta Valborg Sofia Råberg, f . Nilsson, Stockholm, den 23 maj.
H erren Gud, som har sti ftat äktenskapet , giv e dem lycka och v älsignelse
t ill deras förbund.

juli

2. Jer. 1: 4-10. Säg icke: jag är för
ung!
3. Joh. 4: 28-39. Fruktbärande vittnesbörd.
4. 1 Joh. 5: 4-11. Vittnesbördets innehåll.
5 Sönd. e. Tref. Lärjungarnas bekänn else. Matt. 16: 13-20.
6. Matt. 10: 24-31. En rätt fruktan.
7. Psalt. 33:13-22.
Vår hjälp och
sköld.
8. 1 Mos. 39: 19-23. Gud var med honom.
9. 2 Kon. 20: 12-19. En förutsägelse.
10. Dan. 1: 1-10. I främmande land.
11. Jer. 29: 7-14. Söken stadens bästa!

3 Böndagen. M i ssi onen. Matt. 28: 18-20.
13. 1 Kor. 2: 10-16. Vishet från Gud.
14. Mark. 1: 9-13. Denne är min älskade Son!
15. Mark. 1: 14-20. Jesus säger : följ
mig!
16. Mark. 1: 21-28. Jesus har makt.
17. Mark. 1: 29-39. Alla söka dig!
18. Mark. 1: 40-45. Människor, som
ville vara hos Jesus.
Kristi Förklarings dag. P å förklaringens berg. Matt. 17: 1-8.
20. Mark. 2: 1-12. Jesus och den lame.
21. Mark. 2: 13-22. Jesus kommer till
syndare.
· 22. Mark. 2: 23-28. Jesus och sabbaten.
23. Mark. 3: 1-19. Du är Guds Son!
24. Mark. 3: 20-35. Hör du till Jesus
syskon?
25. Mark. 4: 1-19. Himmelriket.
8 Sönd. e. Tref. Huset på hälleberg et.
Matt. 7: 22-29.
27. Mark. 4: 30-41.
Varför äro ni
rädda?
28. 1 Kor. 8. En enda Gud, en enda
Herre.
29. 2 Mos. 20: 1-17. Tio Guds bud.
30. Ordspr. 4: 20-27. Bevara ditt hjärta!
31. 1 Kor. 10: 1-13. Se till, att du icke
faller!

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av

Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7
Innehavare av utgivningsbevis:

Dövstumpastor S. G. Svenfors,
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Gudstjänster.
S t o c k h o 1m s d i s t r i k

t.

JUNI:
L. 6. Norrtälje) Kyrkan kl. 11,45.
Nattvard.
S. 7. Stockholm) Manilla kl. 10,30..
S. 7. Stockholm) Jacobs kyrksal kl. 12
(Jacobsgatan 2).
0. 10. Skutskär) Kyrkan kl. 12.
T. 11. Tierp)
Nathanaelkyrkan
kl.
11,30. Nattvard.
F. 12. Kisa) Kyrkan kl. 1,30. Nattv.
L. 1;3. Vadstena)
Klosterkyrkan
kl.
10,30. Nattvard.
L. 13. Finspong)
Slottskapellet
kl.
5,15. Nattvard.
S. 14. Linköping) Domkyrkan kl. 12,30.
Nattvard.
S . 14. Mjölby) Kyrkan kl. 5. Nattvard.
L. 20. Sala) Kyrkan kl. 10,30. Nattv.
S. 21. Nyköping) S :t Nicolai Kyrka kl.
12,30.
S. G. Sven/ ors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
JUNI:
L u n d s d i s t r i k t.
L. 6. Västervik) Kyrkan kl. 5.
S. 7. Oskarshamn) Kyrkan kl. 3,30.
0. 10. Hovmantorp) Dövst.-hemmet kl.
3,30.
S. 14. Lund) S :t Peters klosterkyrka
kl. 11,30.
L. 20. Värnamo) Kyrkan kl. 3,30.
s. 21. Ronneby) Kyrkan kl. 3. Nattv.
0. 24. Nässjö) Förs.-hemmet kl. 11,30.
L. 27. Kalmar) Domkyrkan kl. 7. Nattvard.
S. 28. Borgholm) Kyrkan kl. 1. Nattv.
JULI:
s. 5. Jönköping) ö . Förs.-hemmet kl.
10,45.
S. 5. Vaggeryd) Kyrksalen kl. 2.
S. 12. Finjq kl. 1: Utflykt fr. Hässleholm.
S. 19. Tomelilla) Kyrkan kl. 1.
L. 25. Ljungby) Kyrkan kl. 5.
S. 26. Karlshamn) Förs.-hemmet kl. 12.
G. Bratt.

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.

ö r e b r o d i s t r i k t.
JUNI:
S. 7. Örebro) Nikolaikyrkan kl. 15.
Konfirmation och Nattvard.
L. 13. Orsa) Förs-hemmet kl. 18.
S. 14. Älvdalen) Kyrkan kl. 13.
S. 21. Ludvika) Kyrkan kl. 13.
0. 24. Adolfsberg) Apladalen kl. 11.
L. 27. Kil) Järnvägshotellet kl. 16,30.
S. 28. Arvika) Granliden kl. 11.
Gudstjänsterna under juli månad meddelas genom brev.
Carl-Ake Areskog.

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.

Vä
JUNI:
T. 4.
s. 7.
s. 7.
L. 13.

n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Tegneby) Kyrkan kl. 11. Nattv.
Vänersborg) Kyrkan kl. 1,30.
Alingsås) Kyrkan kl. 6,15. Nattv.
Ulricehamn) Kyrkan kl. 11.

Nattvard.
14. Borås) Förs.-hemmet kl. 11.
s. 14. Svenljunga) Kyrkan kl. 3. Nattv.
s. 21. Varberg) Förs.-hemmet kl. 1.
s. 21. Halmstad) Dövst.-fören. kl. 5.
M.22. Laholm) Kyrkan kl. 10. Nattv.
M.22. Knäred) Kyrkan kl. 1,30.
0. 24. Göteborg) Domkyrkan kl. 3.

s.

Hilding B er g fe l t.

Adr. Kungälv. Tel. 14.
H ä
JUNI:
.s. 7.
T. 9.
F. 12.
s. 14.
0. 17.
s. 21.
0. 24.
s. 28.

r n ö s a n d s d i s t r i k t.
ö r nsköldsvik) Kyrkan kl. 1.
Morjärv) Kyrkan kl. 1.
Pajala) Kyrkan kl. 1.
Hedenäset) Kyrkan kl. 1.
Luleå) Domkyrkan kl. 12.
öjebyn) Kyrkan kl. 1.
Skellefteå stad) Kyrkan kl. 1.
Umeå, Kyrkan kl. 1 .
Joel Lod in.

Dövstumskolan, Härnösand.
AVLIDNA.
Änkefrll Brita Haglund, f . Ersdotter,
Enviken, Dalarna, den 23 mars, 83 å r .
Karl Vilhelm Fransson, Skutskär, den
17 april, 66 år.
Änkefru Anna Nilsson, f. Johansson,
Hälsingborg, den 17 maj , 70 år.
Varen fr imodiga och oförfärade i edra
hjärtan) alla I som sätten Edert hopp
t i ll H erren.
(Psalt. 31: 25.)

Föreläsningar.
Linköping) den 14 juni efter Guds-

tjänsten . . Pastor Svenfors: »Något om
folkundervisningen i gamla tider» - till
svenska folkskolans 100-årsjubileum.
Film: »När vi sitta i vår bänk» och
»Examen».
Härnösand) Förs.-salen, den 27 juni
kl. 3. Pastor Svenfors: »Vad naturmänniskan tänker om sin själ».
Örnsköldsvik) Immanuelskyrkan, den
28 juni kl. 1. Pastor Svenfors: »Tankens makt» - ett populärpsykologiskt
kåseri.
Nästa nummer av Kyrkobladet utkommer den 1 augusti.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942

