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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Från Våmbs kyrka , Västergötland.

Så skådar jag nu efter dig i helgedomen,
för att få se din makt och ära.
Psalt. 63: 3.
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Till SVE'l(IGES DÖVSTUMMA!
Vi dövstumpräster ha varit samlade till möte, då vi
ha talat nwd varandra om en mängd olika saker som hör
tillsammans med vårt arbete bland de dövstumma.
Det är vår önskan och vår bön) att vi framdeles s01n
hittills) även om tiderna nu äro svåra) skall kunna få
samla våra dövstumma i Kyrkan omkring Guds ord) som
ger oss det ljus och den kraft som vi alla behöva för
vårt kristna liv och för vårt dagliga arbete.
Vi önska alla landets dövstumma allt gott för året
som börjat.
S. G. Svenfors. G. Bratt. H. Bergfelt. Åke Areskog.
Joel Lodin. Ivar Svennas.

Din vilodag.
Vilodagen är en gåva till oss
från Gud, .en välsignelse till själ
och kropp. Låt oss då bruka dagen, så att den blir till välsignelse! Låt oss, om vi kunna, sörja
för att vår kropp får vila på den
dagen .. Och låt oss sörja för, att
vår själ får den näring och styrka, sqm den så väl behöver.
Huru skola vi då börja vår
söndag? Vi skola börja den med
bön till Gud om hans välsignelse.
Vi skola tänka över vårt liv, om
det är något däri, som står emellan Gud och oss. Och se vi då, att
där är någon synd, som skiljer oss
från Gud, skola vi bekänna den
för honom och bedja om förlåtelse.
Och huru skola vi fortsätta vår
söndag? Vi skola, så ofta Gudstjänst hålles i vår hemtrakt, gå
till Guds hus för att där mottaga
välsignelse. Men till Guds hus
skola vi gå med böp.. Vi skola
bedja för prästen, som skall predika Guds ord för oss. Händer
det icke ofta, att vi gå tomma hem
från kyrkan? Och varpå beror
det? Vi vilja gärna giva prästen
skulden. Men vems är skulden?

Det är vår egen skuld. Det var
vi, som kommo med de många oroliga tankarna, och som glömde att
bedja om hjälp till att vara stilla
inför Gud. Och kommo vi icke
ibland även med misstro till prästen i stället för, som Gud vill, med
bön om, att Gud ville vara med
honom, med bön om, att han måtte få nåd till att tala icke sina egna tankar, utan Guds tankar. Ja,
skulden är först och främst vår
egen, om vi gå tomma hem från
Guds hus. Gud stod färdig att
rikligen välsigna oss, men vi voro
icke beredda att mottaga välsignelsen.
Låt oss ödmjuka oss och bekänna vår synd! Och låt oss få komma med ett annat sinne, komma
med bön. Då skall vilodagen bliva
till vila för oss. Vi skola finna
vila hos honom, som står med
öppna armar för att taga emot
alla dem, som arbeta och äro betungade.
0, Herre vår Gud, vi tacka dig
för vilodagen, och vi bedja dig att
du ville hjälpa oss att bruka den
dagen efter din vilja. Amen.
Conrad Svendsen.

_,
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Bibeln och tidningen.
En pojke stoppade ned sista numret av storstadstidningen i sin ryggsäck.
»Vad nu då», sade tidningen,
var kommer du ifrån?»
Den hade nämligen kommit ovanpå en nött, svart bok, vars pärm
med gyllene bokstäver bar inskriften: »Den heliga Skrift».
»Nej», fortsatte tidningen, när
den sträckt ut sig, »dig hade jag
inte väntat att få träffa här. Och
- oss emellan sagt - jag har aldrig kunnat förstå, hur någon kan
intressera sig för dig.»
»Det är nog dåligt med intresset
för mig ibland», svarade bibeln,
»men vänta bara, min tid kommer
nog igen!»
»Du får allt anstränga dig själv
litet då», menade tidningen föraktfullt. »Får jag ge dig ett gott råd:
du är alldeles för beskedlig - alltid så där allvarlig i svart, som om
du hade sorg - och vem vill köpa
en bok med så tråkig stil? En förnäm utstyrsel, som inte ser så där
sur ut, och så några kraftiga rubriker, som framhålla det viktigaste
- då och då rött tryck ! Sådant
gör underverk, skall du få se!»
»Hos mig är allting viktigt», svarade bibeln. »Och allt det där som
du talar om, passar bättre för dig
än för mig. För övrigt skulle det
in te hjälpa mig mycket.»
»,T ror du?», svarade tidningen
förargad. »Men gör litet mer propaganda! En pojke sprang timme
efter timme runt med mig på gatorna. Och du kan tro, att han
skrek! Men så fick han också sälja
mig, medan alla dina släktingar lågo kvar bakom sina fina skyltfönster. Något sådant måste man göra
nu för tiden, om man vill ha framgång. Konkurrensen är stor, och
bara den som håller sig framme
vinner framgång här i världen.
1

Ropar man ut dig på gator och
torg? Det har jag aldrig sett.»
.
»Nej», svarade bibeln, »det gör
man inte. Efter min födelse stod
jag länge i en bokhandlares lagerlokal. En dag ställdes jag på en hylla i affären. Flera gånger om dagen
togs jag ned, och så kom jag ut på
en sådan här långresa.»
»Tråkig ungdom»·, beklagade tidningen. »Men får jag fråga: vem
har författat dig? Då och då står
det i mig om dig - men bara så
där i förbigående.»
»Jag har inte blivit författad av
en utan av en hel mängd människor»·, upplyste bibeln.
»Alldeles som jag. Men varför
vårda sig inte författarna om dig? »
»Det kunna de inte», svarade den
svarta boken. »De äro alla döda för
länge sedan.»
»Jaså, är det så», sade tidningen.
»Men det är kanske därför, som inte så många bryr sig om dig. Gamla saker köper inte folk lä:'lgre. Du
är väl i alla fall en ny, förbättrad
upplaga?»
»Jag är precis likadan som för
1 800 år sedan.»
»Oj-oj-oj, du fyller inte ens de
enklaste fordringar ! Vem läser väl
sådant, som hände för 1 800 år sedan? Jag är inte 18 timmar gammal och innehåller bara nyheter,
som inte stått att läsa förut. Om
du visste hur nyfiket människorna
slå upp mig! Jag är mycket ung,
och därför tar man mig så gärna. »
»Du blir också mycket fort gammal», sade bibeln lugnt.
»Hur så?» frågade tidningen förvånat.
»Din tid är snart förbi», förklarade bibeln. »Tror du verkligen, att
du haft de sista nyheterna och att
det inte händer något sedan? Du
är snart urgammal, och då hjälper
dig inte din ungdom längre! »
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Oscar Carlström
1
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1850-

På 90-årsdagen .

Carl Oscar Julius Carlström
föddes i Göteborg den 1 juli 1850.
Efter studier i Göteborg där han
konfirmerades för domprosten P.
Wieselgren blev han biträdande
lärare vid en skola för dövstumma i Göteborg. Sedan undervisade han en tid vid Manilla dövstumskola och slutligen vid skolan för
överåriga dövstumma i Skara. År
1899 slutade han denna verksamhet och arbetade sedan i många
år såsom biträde på ett häradsskrivarekontor i Skara. Då han
för några år sedan slutade denna
syssla kvarstannade han i denna
stad till sin död.
Med Oscar Carlström bortgick
en faderlig vän för många av Vänersborgsdistriktets dövstumma.
Han hade under sitt långa liv
kommit i beröring med många
dövstumma, dels såsom deras lärare, dels vid de vidsträckta föreläsningsturneer han företog. Han
»Det blir du också! » svarade tidningen förargat.
>»Du misstar dig», svarade bibeln.
»Det jag har att säga, är alltid nytt
och blir därför aldrig gammalt.»
»Det där förstår jag inte.»
»Ja, det är svårt att förstå, men,
ser du, jag talar inte bara om sådant som har hänt, utan även om
det som skall hända.»
»Gör dig inte löjlig», avbröt tid-
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t.

1943.

var ju själv dövstum och utrustad med god intellige:ns och hade
därför stora förutsättningar för
att dela med sig av sitt rika vetande till de dövstumma över hela
landet. Ännu in i sin ålderdom
var han ute på långa föreläsningsresor. Carlström var en stor fosterlandsvän och kunde med hänförelse teckna om vårt lands ärorika historia. Men främst ville
han försöka att leda sina ödeskamraters tankar till evighetens
värld och visa huru vi skola kunna
för vår Frälsares Jesu skull en
gång komma dit, där all tidens
svårighet ej finnes. Han kunde
med sitt utomordentligt vackra
teckenspråk lyfta våra tankar dit
upp, där Guds vänner få samlas
efter detta livets försakelser och
sorger. Det var en uppbygglig syn
att se den vördade gamle i spetsen för en liten skara dövstumma
deltaga i gudstjänsterna och knäböja vid nattvardsbordet i hemstadens mäktiga domkyrka. Så
länge hans krafter tilläto det, kom
han alltid dit vid de <lövstummas
gudstjänster. Ett vackert föredöme för andra.
Måtte han nu själv efter en
ovanligt lång levnadsdag genom
Guds nåd få njuta evig vila, evig
frid.
H. B.

ningen överlägset. »Jag vet visserligen inte, vad du innehåller - men
varje barn vet, att ingen kan säga
något om framtiden utom radions
väderleksrapporter. Förresten varifrån har du fått all den där visdomen?»
»Från Gud», sade bibeln. »Men
- är du troende eller inte troende? »
»Vet inte så noga», svarade tidningen, »det beror på opinionen.
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Sommarhem för dövstumma kvinnor.
Fröken Kristina Elisabet · Danielsson, som avled i maj 1942, har
efterlämnat en förmögenhet av
något över 200 000 kronor. Ur
detta belopp skola en del legat och
lösöre utgå till vissa namngivna
personer. Återstoden, vari ingår
Riis herrgård i Värmland, vid
Norsbron, 2 mil från Karlstad,
taxerad till c :a 40 000 kron-o r,
skall tillfalla Svenska Kyrkans
Diakonistyrelse. Storleken av det
belopp, som tillfaller Diakonistyrelsen, kan ännu ej fastställas.
Det blir även beroende av hur
mycket, som skall betalas i arvskatt.
Diakonistyrelsens dövstumvårdsråd har föreslagit, att Riis herrgård på prov skall användas till
sommarhem för dövstumma kvinnor, som behöva någon tids semester och vila under sommaren.
Rådet beräknar att samtidigt kunna mottaga 12 a 14 gäster. För
att kunna planera arbetet för den
kommande sommaren, önskar rådet få veta, huru många som skulle önska vara på hemmet i sommar. De som skulle vilja vara på
Riis gård i sommar, böra därför

så snart som möjligt skriva och
anmäla detta till pastor S. G.
Svenfors, V esslevägen 7, Als ten,
eller till någon av de andra dövstumprästerna. Det är bäst att på
samma gång tala om, vilken tid
man önskar vara på sommarhemmet. Rådet har i första hand
tänkt på gifta kvinnor, som behöva en eller ett par veckors vila,
men även ogifta äro välkomna.
Om många anmälningar skulle inkomma, förbehåller rådet sig rätten att bestämma, vilka som böra
komma först. Priset för kost och
logi är beräknat till 3: - kr. per
dygn.
H. Z.

Men alltid har jag något att säga
· om Gud.»
»Talar du också om Kristus?»
»Något mindre - det är förresten inte så viktigt. Han är en så
omstridd person, så det är bäst att
hålla sig neutral.»
»Neutral får man inte vara det står i mig från den första sidan
till den sista !»
»Brrr, en sådan farlig bok!» svarade tidningen viktigt. »En dag
kommer det nog att stå i mig, att
du är förbjuden!»
»Det var ingen nyhet», svarade
bibeln lugnt. »Mina förfäder ha

ofta bränts på bål. Men det tjänar
ingenting till. Skulle alla mina släktingar utrotas, så kommer Guds
Ande att än en gång berätta för
människorna vad som står i mig.
Världen reder sig inte utan mig. »
»Det inbillar du dig bara», svarade tidningen hånfullt. »Jag har
gjort den erfarenheten, att politiska nyheter och sportnyheter ha den
största efterfrågan.»
»Ja, ibland, men blir det allvar,
är deras tid förbi. Då frågar man
inte längre efter det som är intressant utan efter sanningen. Eller har
du någon gång verkligen av hjärtat tröstat någon?»

Riis h errgård.
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Vår kristendomskunskap.
Tredje budet.
Om Guds dag.
Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
På Gamla Testamentets tid var lördagen vilodag, »sabbatsdag>.) .
Men de kristna började fira söndagen som vilodag, därför att Jesus
uppstod från döden på den dagen.
Söndagen är en .dubbel gåva till oss. Den är vilodag,. då kroppen
får vila från vardagens arbete. Och den är helgdag för att själen
skall stärkas genom bön och andakt.
Gud förbjuder oss att ohelga vilodagen genom onödigt ar bete som
kan göras på vardagen. Endast det nödvändigaste får utföras på
söndagen, t. ex. laga mat, sköta kreaturen, vårda sjuka. Inte heller
skall söndagen användas till sådana nöjen, som icke ge vila och god
förstr öelse utan i stället uttrötta kroppen.
Vi ohelga även vilodagen genom att visa för akt för Guds ord.
Man föraktar Guds ord, om man icke går i kyrkan, fast man
kunde det, eller om man icke läser det i hemmet.
Även sådant som är god förströelse blir synd, om det ofta får
hindra oss att gå i kyrkan eller läsa Guds ord, t. ex. utflykter,
idrott, fester m. m.
Gud befaller oss att helga vilodagen och göra den t i ll helgd.ag

genom att gå i kyrkan eller i hemmet läsa Guds ord, tacka och
bedja. Då får själen ny kraft att möta livets bekymmer och kämpa
mot det onda.
Saliga äro de som höra Guds or d och gömma det. Luk. 11: 28.
Söndagen vill ge oss människor kraft och glädje. Men om den missbrukas blir livet tomt och fattigt. Det heter: »Tänk på vilodagen! »
Bered dig för den! »Den som icke har någon söndag, han har snart
i cke heller någon Gud.» (Luther.)
Vi skola tänka på att helga vilodagen genom a tt
i förväg · göra undan så mycket som möjligt till söndagen, och
ordna det nödvändiga arbetet så att det icke hindrar oss att
gå i kyrkan eller läsa Guds ord.
Luthers förklaring: Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke
f örakta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra
och lär a det.
Varom handlar tredje budet? Varför fira vi söndagen som
vilodag? Vilken är söndagens dubbla gåva? Vad förbjudes?
Vad befalles? Hur helga vi vilodagen? Vad säger Luther
om söndagen?

»Prat», hånade tidningen, »men
tro vad du vill. Vi få väl se, vem
som lever längst ... »
En ljusstråle trängde plötsligt ned

i ryggsäcken, en hand tog ut tidningen.
»Du har ju redan läst tidningen?» frågade pojken sin kamrat.
»Då kan du ju ta den och tända vår
eld med.»
·
(Frå n t ysk a n . )
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Plan för daglig bibelläsning.
Februari.
1. Psalt. 14. På dårskap följer skam.

2. Psalt. 15. Den Gud älskar.
Fullkomlighetens
3. Matt. 5: 27-48.
väg.
4. Matt. 6: 1-18. Akta dig för falskhet!
5. Matt. 6: 19-34. Denna världens omsorger.
6. Matt. 7: 1-14. Den trånga porten.
Kyndelsmässodagen. Simeons lovsång.
Luk. 2: 22-32.
8. Matt. 8: 1-17. Jeims såsom läkare.
9. Luk. 4: 16-30. I Nasarets synagoga.
10. Psalt. 16. Den frommes tillflykt.
11. Jes. 48: 12-22. Gud befriar sitt folk.
12. Jes. 49: 1-13. Herrens tjänares stora lön.
13. Jes. 50: 4-11.
Herrens tjänares
smälek.
6 Sönd. e. Trettond. Vaksamhet. Matt.
25: 1-13.
15. Jes. 52: 1-12. Glädj ebudbärare.

Till de dövstumma och deras
anhöriga.
Gudst.fänstresor.
Hjälp till gudstjänstresa till närmaste

plats för dövstumgudstjänst kunna avlägset boende, sjuka eller behövande
dövstumma erhålla genom ett anslag
från Dövstumvårdsrådet jämte vissa
andra medel. Anmälan och förfrågan
göres till dövstumprästerna.
Sjukdomsfall.

Då dövstum blir svårt sjuk eller intages på sjukhus ombedes denne eller
någon av hans anhöriga att meddela
detta till dövstumprästen.
Kyrkliga förrättningar.

Vid kyrkliga förrättningar, dop, vig-

Kungörelse för f. d. första
distriktet.
Understöd ur Carl och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Manilla Dövstumskola
före den 1 april. Ansökan insändes till
pastor S .G. Svenfors, Vesslevägen 7,
Alsten.
I ansökan skall tydligt angivas ändamålet med det sökta understödet och
summans storlek. B ehovet av understöd
skall vara intygat av präst eller kommunalman i hemorten. Understöd lämnas i första hand för utbildning i yrke

16. J es. 52: 13-53: 12. Herrens tjänares
lidande.
17. Jes. 55: 1-13. Inbjudan till Guds
förbund.
18. Jes. 61: 1-11. Glädje i Herren.
19. Psalt. 18: 1-20. Herrens underbara
hjälp.
20. 1 Kor. 1: 1-25. Sammanhållning
kring korset.
Septuagesima. Allt av nåd. Matt. 20:
1-16.
22. 1 Kor. 2: 1-16. Andliga ting och
andligt tal.
23. 1 Kor. 3: 1-23. Lärare och församling.
24. 1 Kor. 9: 1-27. Fri och ändå tjänare.
25. 1 Kor. 13: 1-13. Kärlekens lovsång.
26. 1 Kor. 15: 1-28. Kristi och vår uppståndelse.
27. 1 Kor. 15: 35-58. Seger. över döden.
Sexagesima. Guds ord. Luk. 8: 4-15.
sel och jordfästning, står dövstumprästen till tjänst att ).ltföra förrättningen.
Beträffande jordfästning är det önskvärt att tid för denna icke bestämmes
förrän dövstumprästen tillfrågats, om
han kan vara närvarande.
Någon reseersättning behöver icke
betalas till dövstumprästen för sjukbesök eller förrättning.
Anmäl alltid ombyte av adress

till distriktets dövstumpräst eller direkt till Diakonistyrelsens Dövstumvårdsråd, Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Om något numnier

av Kyrkobladet ej skulle komma, så
anmäl det till dövstumprästen eller till
Dövstumvårdsrådet.
eller för utövning därav eller för annat
ändamål, som avser att befrämja sökandens l i vsupp ehälle. Om understöd lämnas till inköp av arbetsmaskiner eller
verktyg förbli dessa fondens egendom,
men de få av understödstagaren användas så länge han behöver dem.
Understöd skall i regel vara till avhjälpande av tillfälligt behov och utgår
endast till dövstumma från gamla första distriktet med företräde för dem som

bor i Dals härad och Östergötlands län .
Understöd utdelas först efter den 1
juli.
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VIGDA:

Gutlst,,änster i februari.
S.

S t o c k h o l m s d i s t r i k t.
7. Stockholm, Storkyrkan kl.

L. 13.

s.
s.

14.
14.

T. 18.

L. 20.
S. 21.
L. 27.

1.
Psalmer: 206: 1-2 (324); 24: 1;
217: 2-3 (563); 31 (506); 63:
13-15.
Arboga, Trefald.-kyrkan kl. 5.
Köping, Församl.-salen kl. 11,15.
Västerås, Domkyrkan kl. 2,30.
Stockholm,,
Messiaskapellet,
Idung. 4, kl. 7,30. Församlingsafton.
F ·i nspong, Slottskapellet kl. 3.
Norrköpi.ng, S:t Olai Kyrkakl. l.
Katrineholm, Kyrkan kl. 2,30.
S. G. Svenfors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

6.

L u n d s d i s t r i k t.
Jönköping, ö. Förs.-hcmmet kl.

S. 7.
•b. 13.

Nässjö, Kyrkan kl. 1.
Landskrona, Kyrkan kl. 5. Natt-

S. 14.

Ystad, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
Homnantorp,
Dövstumhemmet

L.

John Engelbert Nilsson, Vännäs, Vä terbotten, och Ida Viktoria Gustafsson, Umeå, den 26 sept.
Vilhelm Brynolf Westling, Stockholm.
och Elsa Inez Alice Andersson, Falköping, vigda i Falköpings kyrka I.
3 oktober.
Gustav Adolf Nyvall, Fagersta, Västmanl'., och · Dagmar Alice Hansson.
Eda, Värmland, vigda i Stockholm d.
15 jan.
Bror Yngve Liljeberg och Ruth Sign
Linnea Margareta Loden, Stockholm ,
vigda i Matteus Kyrka den 23 jan.
H erren Gud, som har stiftat äktm1skapet, give dem nåd att besinna dess
heliga förpliktelser, och låte sin välsi.<Jnelse vila över varje redligt äkta förbund.

6,30.

vard.
O. 17.
L. 20.
S. 21.

L. 27.
S. 28.

kl. 4. Nattvard.
Kyrkan kl.
6.
Nattvard.
Änge?ho!11i, Kyrkan kl. 4. Nattvard.
Karlsk r ona, Förs.-hemmet kl. 6.
Ronneby,
Kyrkan kl. 12,30.
Nattvard.
Kristianstad,

G. Bratt.

Hovsgatan 14, Växjö.

L.
S.
L.
S.
S.
S.
S.

Tel. 27 10.

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
G. Kungsbacka, Kyrkan kl. 2.
7. Borås, Förs.-hemmet kl. 1,30.
13. Varberg, Förs.-hemmet kl. 3.
14. Halmstad, Dövstumför. kl. 11.
14. Falk enberg, Kyrkan kl. 3.
21. Vänersborg, Förs.-hemm. kl. 11.
21. Göteborg, V:a Skansg. 1 B kl.

4,30.
L. 27.
S. 28.

Skövde, Pastorsexp. kl. 5,30.
Skara, Förs.-hemmet kl. ~.15.
H. B e r g j e l t.

Kungälv.

L.

s.
L.

s.

L.

s.
s.

6.
7.
13.
14.
20.
21.
28.

Tel. 14.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Sunne, Kyrkan kl. 15,30.
Torsby, Förs.-hemmet kl. 12,30.
Falun, Förs.-hemmet kl. 18.
Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13.
Kfl, Järnvägshotellet kl. 16,30.
Arvika, Förs.-hemmet kl. 10,30.
Kris,tinehamn, Kyrkan kl. 13.
Nattvard.
Carl-Ake Areskog.

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78

AVLIDNA:
David Svanberg, Skövde, den 28 sept.,
51 år.
Karl Alexis Valdemar Kronkvist, Trälleborg, den 26 nov., 21 år.
August Jönsson, Kävlinge, Skåne, den
14 dec., 63 år.
Adolfina Olsson, Göteborg, den 17 dec.,
64 år.
Johannes Leo, Målerås, Småland, den
20 dec., 84 år.
Karl Ludvig Blomkvist, Dövstumhemmet, öxnered, den 26 dec., 78 år.
Karl Axel Berglund, Västerås, den 27
dec., 67 år.
Johan August Karlsson, Tingsryd, Småland, den 11 jan., 64 år.
Anna Andersson, Sollebrunn, Västergötland, den 17 jan., 78 år.
Carl Oscar Julius Carlström, Skara, den
18 jan., 92 år.
Ester Sofia Karlsson, Borås, den 18
jan., 59 år.
Anna Maria öhrström, Dövstumhem. met, öxnered, den 19 jan., 88 år.
Herre, lär oss betänka huru få våra
dagar äro, för att vi må undfå visa
hjärtan. Psalt. 90: 12.

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av

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

Dövstumpastor S. G. Svenfors.
'

~~~~~~~~~~~

A / B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943

