
N:r 6. Arg. 14. Augusti 1943. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

G. Dore. Jesus i synagogan. 

Frukta Gud och håll hans bud, 

Ty det hör alla människor till. 
Preg. 12 : 13. 
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Att lära känna Gud. 

Jag gör icke något av mig 
själv, utan talar detta såsom 
Fadern har lärt mig. 

Joh. 8: 28. 

Det finns en berättelse om en 
gosse, som hörde det tysta tala. 
Han var . dövstum, säger sagan, 
men av Gud fick han gåvan att 
för.stå skogens och sjöns och stjär
nornas språk. 

För Jesus var det också så, att 
var han gick fram så. hade han 
mycket att lära om Fadern i him
melen. . Fågeln på grenen sade: 
»Den himmelske Fadern föder 
mig». Liljan i sin vackra skrud 
vittnade: »Fadern i himmelen har 
klätt mig så». Senapskornet, som 
växte upp till ett stort träd, kun
de berätta om, hur Guds rike 
växer .. Och näten, som kastades i 
sjön för att fånga fiskar, talade 
om, hur Guds rike vill omfatta 
alla. 

,Så lärde sig Jesus att känna sin 
Faders vilja och tankar. Och när 
han läste de heliga skrifterna om 
Israels Gud, då lärde han sig älska 
och lyda honorn. När sedan män
niskorna förundrade sig över hans 
ord, brukade han säga: »Jag ta
lar, såsom Fadern har lärt mig. 
Jag har fått min visdom av Gud». 

Vi ha alla fått lära oss om Guds 

makt och kärlek. Vi ha fått lära 
oss tala med honom i bönen. 

Men ändå måste jag fråga: 
»Har du verkligen lärt dig det 
riktigt?» Det finns många män
niskor, som nog ha hört mycket 
om Gud, men det är ändå som om 
Gud aldrig finge tala till dem. Det 
blir aldrig riktigt tyst och stilla 
därinne i hjärtat. De blir aldrig 
riktigt ensamma med Gud. Och så 
bryr man sig aldrig om att lyda 
Gud. - Vill vi verkligen lära oss 
Guds vilja, så måste vi vara rik
tigt lydiga mot honom i allt. För
sök därför att alltid vara sann, 
försök att vara ödmjuk, försök att 
gärna förlåta. Ju mera du så är 
lydig, desto bättre skall du lära 
känna Gud. Och då skall du för
stå hur allt runt omkring i värl
den talar om Guds makt och god
het, ja, du skall till och med kun
na höra honom själv tala till dig i 
ditt eget hjärta. 

Sälla äro de som höra 
Vad den evigt Gode lärt; 
De som älska, de som göra 
Vad den helige begärt; 
De som, ledda av hans Ande, 
Lysta av hans milda ljus, 
Nalka sig till F1aderns hus. 

(Sv. Ps. 35: 4.) 

Ett 50 - årsminne. · 

Det är i år 50 år sedan den förste 
dövstumprästen i Norden blev tillsatt. 
Den 18 mars 1893 utnämndes nämligen 
pastor Conrad Svendsen till präst för de 
dövstumma i Oslo. Han blev sedan ·år 
1895 präst för de dövstumma i hela 
Norge. 

Söndagen den 21 marS' hölls med an
ledning härav en festgudstjänst i De 
Döves Kirke i Oslo, enligt vad nu hit
komna tidningar berätta, då kyrkan 
var fylld av förS'amlings1bor. De båda 

ordinarie dövstumprästerna i Oslo, 
Conrad Bonnevie Svendsen och Lars 
Stokke, talade och jubilaren själv höll 
högtidspredikan. Han fyllde i höstas 80 
år. 

Tal höllos även av Henning Dahl 
och dövstumföreningens ordförande 
Arne Waieland, ·som framförde de döv
stummas tack med en vacker blomster
uppsats. 

Först 12 år senare eller år 1905 fick 
Sverige sina första dövstumpräster. 
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KONFIRMANDERNA A MANILLA. 

Frän vänster, sittande: Maj-Lis Gustafsson) Eskilstuna, herr Fitingh.off., fröken 
Brinkman) fröken Klefbom) pastor Svenfors) rektor Ingv arsson) fröken W iren) Ber
ta Nilsson) Motala. 

Stående 1. raden: Elvy Eriksson) Sala, Sigvard Edoff) Stockholm, Astrid Olander) 
J ärbo, B ertil Bäckström) Skutskär, Mary Tapper ) Uppsala-Näs, E ·ivor Karlsson) 
Eskilstuna, Ebba östlund) Alvdalen, Karin Persson) Väderstad, Axie Johansson) 
Stallarholmen, Ingrid Andersson) Arboga Sonja Andersson) Uppsala, Viola Nilsson) 
Stockholm, Ingvar Karlsson) Säter, Hariet Rylander J Vadstena. 

Stående 2. raden: E rik Karlsson) Ytter-Enhörna, Robert öman) Runö, Sven Jans
son) Skinnskatteberg, Georg Eriksson) Visby, Stig Hellgren J Akers Styckebruk, 
Lars ClaessonJ Slite, Bengt RandahlJ Stockholm, Börje EdvallJ Stockholm, Ingv ar 
Nord) Gustafs, Sven-Gunnar OweniusJ Östhammar, östen Pettersson) Enköping, 
Ragnar Vikström) Vallentuna, Börje A x bergJ Stockholm, Kurt HellgrenJ Norrköping. 

Ut i 

Nu har åter en hel skara unga 
dövstumma konfirmerats och slu
tat skolan. Och från våra fort
sättningsskolor har också en stor 
skara gått ut - att pröva livets 
allvar. De känner sig nog modiga 
och duktiga och möter livet med 
frimodighet. 

Men så upptäcker de snart, att 
livets verklighet är helt annorlun
da. De unga möter så mycket .nytt 
och okänt, som förvirrar dem. 
Vardagens hårda arbete tröttar 

livet ... 

dem. De många främmande ansik
tena gör dem oroliga. Dröm och 
verklighet är helt olika! 

Livet ger många stötar och 
knuffar, vardagen är tråkig och 
besvärlig. Man tappar modet -
och längtar kanske i hemlighet 
tillbaka till skolan och den trygga 
vården där. 

De unga har det inte lätt. Med 
tanke härpå vill jag framhålla 
följande: 
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KONFIRMANDERNA I LUND. 

Sittande frän vänster : Anna Nilss.on, S. Sandsjö, Margit Petersson, Nottebäck, 
Vera Andersson, Åker, Asta Dahl, Hörja, Iris Johansson, Bottnaryd, herr M adsen, 
pastor Bratt, rektor Johnsson, herr Malmer , Gunny Olsson, Malmö, Inger Jönsson, 
Tullstorp, Irene Olsson, Malmö, Stina Samuelsson, Kalmar. 

Stående: Torsten Tornbld;d, Väsby, Arne Mattsson, Hässleholm, Roland Holm
berg, Anderstorp, Gösta Sjöberg, V. Vram, Olle Agren, Sölvesborg, Göran Nillson, 
Almhult, Hans Fredriksson, N. Strö, Enar Andersson, Åker, Sven Karlsson, Ronne
by, Erik Rendahl, Ålem, Gunnar Östman, Falkenberg, Allan Andersson_. Gualöv, 
Bert Karlsson, Algutsboda. 

1. Till de nykonfirmerade: 
Glöm icke din bön. Håll fast vid 

tron på Gud och Jesus Kristus. 
Kom ihåg allt det goda du har lärt 
i skolan och av prästen. Gå fli
tigt i kyrkan och till nattvards
bordet och var frimodig i ditt ar
bete. Tänk på, att alla andra unga 
har prövat samma svårigheter, 
och att dina· föräldrar hoppas, att 
du skall göra ditt bästa. Var höv
lig, tacksam, tålmodig och flitig, 
så skall livet bli till välsignelse 
för dig, och du kommer att kän
na .ungdomens glädje och styrka. 

Kommer du i tvivel om något, 
så fråga din lärare eller din präst 
- ty båda vill vara dina bästa 
vänner. Och du kan lita pa, att de 
alltid vill hjälpa dig och ge dig 
goda råd! 

2. Till alla andra dövstumma: 
Var god mot de unga och möt 

dem med vänlighet och trofasthet. 
Lär dem det rätta och föregå dem 
själv med gott exempel. De unga 
behöver få goda och ärliga vänner, 
som kan stödja dem i livets kamp 
och motgångar. Kom ihåg, att de 
unga har ingen erfarenhet och 
känner ännu icke världens ondska 
och falskhet. 

Du må aldrig narra de unga till 
något orätt och leda dem vilse! 

·Skam över den som lär de unga 
att synda eller förkväver tron i 
deras unga hjärtan. 

Kom ihåg ditt ansvar och var 
en god, ärlig vän för de unga. 
Det är lyckligt, när äldre och unga 
dövstumma bindas samman i vän
skap för livet. 
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KONFIRMANDERNA I öREBRO. 

Sittande fr. v .: Margareta P ersson, Stockaryd, Sara Johansson, Torshälla, Kar in 
Hultman, Kungs'hult, Vi.van Stern, Skruv, fröken Aurell, pastor Areskog, herr 
Knutsson, Inga-Lisa Hagman,. Västerbyhytta, Elsa Larsson, Eslöv, Ulla Johansson, 
Bromsten, Dagmar Heikkilä, Haparanda. 

Stäende: Erik Rickardsson, östersund, B ernt H olmgren, Väster bränna, Ove N or
berg Storvik, Allan Olsson, Växjö, Ulla Johansson, Sundbyberg, Ingrid Persson, 
Kuddby, Gun Söderberg, Uppsala, Henry Eklund, Örebro, Yngve Emriksson, 
Kläckeberga och Tor Johansson, Storuman. 

KONFIRMANDER
NA I GÄVLE. 

Sittande fr. v.: B ert il 
Söderberg, Borlänge, 
pastor Areskog, Karl 
Berg, Söderhamn. 

Stående: Rektor Ren
dahl, herr Larsson. 

3. Till de unoas föräldrar: 
Efter konfirmationen och sko

lans slut börjar en svår tid för de 
unga och de behöver mycken för
ståelse och kärlek. Föräldrarna 
kan hjälpa sina dövstumma barn 
på flera sätt. Först och sist: Låt 
ingen dag gå utan bön för edert 
barn. Allvarlig bön av far och mor 

blir hörd av den trofaste Guden, 
och välsignelse kommer över de 
ungas hjärtan till tröst och styrka 
i deras ensamma strid. - Där
näst : Visa ditt barn ett gott exem
pel. Lät barnet se, att far och mor 
kämpar för att vandra Guds väg. 
Detta blir en hjälp och uppmunt
ran för de unga, då de ofta lockas 
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Invigningen av Dövstumvårdsrådets sommarhem å Riis. 
Herrgårdsbyggnaden å RHs har under 

våren genomgående reparerats och den 
1 juli mottogs de första gästerna från 
olika delar av landet, från en 85-årig 
kulla från Leksand till en 3-månaders 
herre, som fått följa sin mor från 
Stockholm. Ett 15-tal kan i början mot
tagas, men det finns goda möjligheter 
för utökning. Detta är det första hem
met av denna art i hela landet. 

Det var nog länge sedan den gamla 
gården - en av de Löwenhjelmska fa
miljegårdarna - sett så många gäster 

till det som är dåligt av tanklösa 
och onda människor. Och till sist: 
Uppehåll förbindelsen med döv
stumprästen genom att hjälpa de 
unga att få vara med vid guds
tjänsterna och giv edra barn tillit 
till den man som är de ungas vän 
och själasörjare. 

Gud välsigne de unga i varda
gens svårigheter - till att kämpa 
och segra. 

(P. H. I Kirkeblad for de d0vstum
mes menig hed.) 

som då hemmet högtidligen invigdes 
av Biskop Runestam den 3 juli. Utom 
socknens förtroendemän med kyrkoher
de Mellkvist i spetsen och represen
tanter för industri och jordbruk och för 
den kyrkliga dövstumvården hade en 
stor skara dövstumma kommit samman 
från Karlstad och Arvika och socknar
na däromkring. 

Efter ingångspsalmen talade döv
stumprästen i Härnösand, Joel Lodin, 
från verandan till de på gårdsrundeln 
bänkade. Säkert angav han i ingångs
bönen hemmets innersta syfte: krop
pens vila och själens frid. Han talade 
om Värmlands folk, glada i arbete och 
glada i vila. En gammal värmländsk 
herrgård minner mest om glada fester 
- nog har Gösta Berling en gång 
stått här och sett ut över den fagra 
N orsbygden. Men ur samlingen sorg
lösa människor drar sig omsider en 
tyst och stilia gestalt tillbaka. I en
samhet ville hon leva - kanske för
stod hon då så mycket bättre dem som 
leva i tystnadens land. Hennes lösen 
var att leva i Jesu Kristi frid. Och i 
det tecknet ha vi samlats: »Min frid 
giver jag eder. » 
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Plan för daglig bibelläsning. 
Augusti. 

6 Sönd. e. Trefaldighet. Kärlekens lag . 
Matt. 5: 20-26. 

2. Psalt. 65. Guds källa flödar över. 
3. Joh. 5: 1-23. Vid dammen i Betesda. 
4. Joh. 6: 32-48. Livets bröd. 
5. Joh. 7 : 30-52. Stridiga meningar. 
6. Joh. 8: 1-20. Rätt dom. 
7. Joh. 8: 31-47. Sanningen gör fri. 

Kristi Förklarings dag. På förklaring
ens berg. Matt. 17: 1-8. 

9. Esra 1: 1-11. Uppbrott från Babel. 
10. Esra 3: 8-13. Jubel och gråt på 

Sion. 
11. Esra 9: 5-15. Förbön för folket . 
12. Nehemja 9: 1-8. Ett folk i bön. 
13. Job 1: 1-22. Herren gav och Her

ren tog. 
14. Job. 2: 1-13. Dåliga tröstare. 

8 Sönd. e. Trefaldighet. Falska profeter. 
Matt. 7: 15-21. 

16. Ordspr. 1: 1-19. Visheten ser och 
förstår. 

Dövstumvårdsrådets vice ordförande, 
rektor Zommarin, örebro, berättade 
därefter om arbetet för de dövstumma 
i skola och kyrka, om den kyrkliga 
dövstumvårdens beträngda läge, som 
strax efter den nuvarande organisa
tionens införande 1938 tvingade fram 
ett kyrkligt arbetsorgan. Han talade 
om vad Dövstumsvårdsrådet vill vara 
och vad det gör. Och han uttryckte sin 
stora glädje över allt det stöd som mån .... 
ga församlingar ge, men särskilt över 
den stora hjälp, som fröken Danielssons 
donation innebär. 

Biskop Runestam förrättade därefter 
invigningen. Han utgick från Pauli ord 
om vår kunskap såsom ett styckeverk 
om allt mänskligt vetandes ofullkom
lighet och om den gudomliiga kärlekens 
fullkomlighet. Denna gård är en gåva 
av den stora kärleken. Må alla som 
här komma att bo och verka få del av 
denna kärlek. 

Kyrkoherde Mellkvist avslutade hög
tiden och berättade gripande om fröken 

17. Ordspr. 15: 1-5. Ett gott hjärta. 
18. Pred. 1: 1-14. Allt är fåfänglig

het. 
19. Höga Visan 5: 2-17. Min vän. 
20. Psalt. 71: 1-18. När kraften för

svinner. 
21. 1 Tim. 1: 1-11. Friskhet i läran. · 

9 Sönd. e. Trefaldighet. Tr,ohet och 
klokhet i Kristi tjänst. Luk. 16: 1-8. 

23. 1 Tim. 4: 1-16. övning guds-
fruktan. 

24. 1 Tim. 6: 6-21. Trons goda kamp. 
25. 2 Tim. 1: 1-14. Hemmets tro gör 

stark. 
26. 2 Tim. 2: 1-19. Guds ord bär icke 

· bojor. 
27. 2 Tim. 4: 1-22 Segerkransen. 
28. Tit. 1: 1-16. Rätta lärare. 

10 Sönd. e. Trefaldighet. Försp i llda 
tillfällen. Luk. 19: 41-47. 

30. Tit. 3: 1-15. Förnyelse helig 
ande. 

31. Filemon. Husbonde och tjänare. 

Danielsson och hennes livsverk. Hon 
var en märklig kvinna, inte minst ge
nom sitt liv i största enkelhet och till
bakadragenhet utan några som helst 
behov för egen del. Men med en varm 
kärlek för dem som lida - ingen så
dan gick ohjälpt ifrån henne. Särskilt 
stod de dövstumma hennes hjärta nära. 
Sitt beslut att stödja just den kyrk
liga dövstumvården fattade hon i en för 
denna synnerligen kritisk tid, då starka 
sekulariserande krafter voro verksam
ma. - Med bön, välsignelse och slut
psalm var den vackra högtiden till 
ända. Talen tolkades till åtbördsspråket 
av rektor Zommarin och en av döv
stumprästerna. 

Kaffeborden stod dukade under de 
hundraåriga lindarna för de 70 gäster
na - hur man kunde bjuda på allt 
torde förbli den energiska förestånda
rinnans, fröken Ruth Mellgren, hemlig
het. Och så vandrade man runt i rum 
och salar, där de gamla vackra möb
lerna nu rfå glädja tystnadens folk. 

Att tänka på. 

De dåliga exemplen binda bly vid 
våra fötter och dra oss nedåt. De goda 
exemplen giva oss vingar och lyfta oss 
uppåt: · ' . 

Nedtysta · aldrig samvetets röst, ty 
hon är det godas skyddsängel. 

Giv aldrig ett löfte, som du vet att 
du icke kan uppfylla. 

Älska ej livet, hata det ej heller, men 
medan du lever, lev väl. 

Grubbla ej över det som icke kan 
ändras. 



Gudstjänster. 

S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

L. 7. Eskilstuna) Klosters Kyrka kl. 
2,30. 

S. 8. Stockholm) Storkyrkan kl. 1. 

M. 9. 
L. 14. 
L. 21. 
s. 22. 

Psalmer. 214: 1-2 (330); 24: 1; 
206:4 (324); 395 (203); 376: 2 
(602). 

Värmdö) Fredriksberg kl. 2 . 
Björnlunda) Kyrkan kl. 4,30. 
Visby) Förs.-huset kl. 7. 
Visby) Pavalds i Lärbro kl. 12. 
Tåg från Visby kl. 10.30. 

M. 23. Klinte) Kyrkan kl. 11. Nattvard. 
T. 24. östergarn) Kyrkan kl. 12. 

S. G. Svenfors. 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

s. 8. 
L.14. 
S.15. 
S.15. 

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

Borgholm) Kyrkan kl. 1. 
LaJndskrona) Kyrkan kl. 6. 
Lund) Klosterkyrkan kl. 12. 
Malmö) V. Skrävlinge kyrksal 
kl. 4. 

S. 22. Nye) Kyrkan kl. 4. 
S. 29. Väx jö) Domkyrkan kl. 1. 

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

Vänersborgs distrikt. 

L. 7. Grebbestad) Kyrkan kl. 11. 
S. 8. Lysek i l ) Kyrkan kl. 12,30. Natt-

vard. 
L. 21. Alingsås) Stadskyrkan kl. 6. 
S. 22. Kungälv) Kyrkan kl. 2. 
S. 22. Göteborg) V:a Skansgatan 1 B 

kl. 5. 
0 .25. Tegneby) Kyrkan kl. 10,30. 
0.25. Stenungsund, Kyrkan kl. 3,30. 

Nattvard. 
S . 29. Falköping, Kyrkan kl. 2. Natt

vard. 
S . 29. Tidaholm, Kyrkan kl. 5,30. 

Nattvard. 
S. 5/9. Falkenberg, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 5/9. Halmstad, Dövstumför. kl. 5. 
M . 6/9. Laholm) Kyvkan kl. 10. 

Hilding Bergfelt. 
Kungälv. Tel. 14. 

Örebro distrikt. 

På grund av militärtjänst hållas 
gudstjänsterna efter personlig kallelse. 
Brev till dövstumprästen kunna sän
das under den vanliga adressen. 

Carl-Ake Areskog. 
Storgatan 43, örebro. Tel. 154 78. 

VIGDA. 
Karl Hugo Felix Franzen, Linköping, 

och Brita Ingegärd Persson, Väder
stad, vigda i Linköpings Domkyrka 
den 20 juni. 

Artur Georg Valdemar Nilsson, Troll 
hättan, och Rut Gunborg Hansson, 
Gravarne, den 23 juni. 

Karl Harry Lundquist, Byske, och Anny 
Maria Lundgren, Hortlax, vigda i 
Byske kyrka den 23 juni. 

Gustaf Olof Johansson och Karin Ols
son, örebro, vigda i Harmånger den 
23 juni 1943. 

Karl August Emanuel Petersson, Kal
mar, och Olga ~ovisa Blomqvist, 
Viäxjö, den 26 juni. 

Bengt Andersson och Anna Kajsa Gid
lund, Arnäs, vigda i Örnsköldsviks 
kyrka den 26 juni. 

Paul Verner Svahn, Horndal, och Anna 
Greta Bergsten, Njurunda, den 17 
juli. 

Johan Paul Johansson, Hedemora, 
(hörande) , och Mait . Hillevi Eriks
son, Stockholm, vigda i Storkyrkan 
den 18 juli. 

Karl Gustav Ivar Aström och Irma 
Augusta Nordblad, Solna, vigda i 
Solna Kyrka den 24 juli. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

skapet, give dem nåd att besinna 
dess heliga förpliktelser, och låte sin 
välsignelse vila över varje redligt' 
äkta förbund. 

AVLIDNA: 
Erik Gustav Karlsson, Eskilstuna, den 

5 juni, 80 år. 
David Eriksson, Beateberg, Västergöt

- land, den 28 juni, 52 år. 
Lars Peter Larsson, Falköping, den 14 

juli, 66 år. 
Helga Elvira Andersson, Danderyd, 

(Lycksele), den 10 juli, 25 år. 
Karl Arvid Larsson, Västerås, den 23 

juli, 76 år. 
Agda Vilhelmina Rosen, f. Ramgren, 

Stockholms dövstumhem (Borlänge), 
den 26 juli, 82 år. 

Så tag då mina händer 
Och led du mig, 
Att saligt hem jag länder, 
O Gud, till dig. 

(Sv. ps. 331: 3.) 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives av Svenska Kyrkans · 
Diakonistyrelse s Dövstumvårdsråd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7 

Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943 


