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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Högaltaret i Lunds domkyrka.

Huru ljuvliga äro icke dina boningar,
Herre Sebaot !
Min själ längtar och trängtar
efter Herrens gårdar
min själ och min kropp
jubla mot levande Gud.
Ps. 84: 2-3.
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På ryggen eller i ansiktet.
Jag såg Gud p å
greps av vördnad.

ryggen och

(Ca rl von Linne)

Det händer ofta att folk som inte
kommer i kyrkan ursäktar sig med
att man lika bra kan dyrka Gud
ute i naturen, där allt påminner
om Guds allmakt och vishet. Och
där man har hela himlen till sitt
höga kyrkovalv.
Ingen har kanske känt naturens
storhet så som Carl von Linne,
»den svenske blomsterkungen»,
som därtill var en av Sveriges ädlaste· ~än. Han bekände, att han
ute 1i den grönskande och blommande naturen såg den Allsmäktige på ryggen. Det uttrycket är
värt att ihågkpmmas qch begrundas. Det har en dubbel betydelse.
Först det att naturen rymmer
ett stycke av Guds uppenbarelse
och Guds · härlighet. »Himlarna

gen». Det betyder, att han ute i
naturen inte så att säga såg Gud
i ansiktet. Jag blir inte verkligt
bekant med en människa, förrän
jag fått se hennes ansikte. Jag
kommer inte i verklig gemenskap
med Gud enbart genom naturen.
Jag anar honom, jag skymtar honom, men min Fader och vän blir
han först när jag ser hans anletsdrag. Och det ser jag först i Jesu
Kristi person. Bibeln talar klarare
ord om Gud än naturens bok. Det
kan ligga en under bar glans över
naturen, inte minst i höstens dagar. Men om Jesus Kristus är det
sagt, att han är »Guds härlighets
återsken och hans väsens avbild».
Naturen kan glädja oss, men först
Kristus kan frälsa oss ifrån ondo.

förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk.» I

stjärnorna , gnistrar något av det
eviga ljuset, och i "Qlommorna
skimrar något ~v den eviga kärleken. Att älska naturen behöver
alltså inte betyda att förakta Gud.
Det kan betyda att se Gud, att dyrIfa Gud, att tacka Gud. Så var det
för den store Linne.
Men Linnes uttryck har ännu i:~n
betydelse. Han såg »Gud på ryg-

Ljus är din klädnad, Herre Gud:
I norrskensprakt och stjärneskrud
Din himmel skådar neder.
Dig bliver intet mörker när.
Du våra fötters lykta är,
Som oss i natten leder.
Upplys oss, H erre, m .e d ditt ord,
Att vi på d enna mörka jord
Ifrån din väg ej vik.e .
Ooh för oss si st i Kristi tro
Från dödens skugga, där vi bo,
T ill ljuset i ditt rike.
(Z. Topelius, Sv. Ps. 480: 4--5)

Ordet.
Morgonbön vid ungdomskursen på Riis av Osvald Dahlgren.

påverkar det tryckta ordet vårt
liv.
Psalt. 114: 105.
Högt över jorden på alla jordens
Dagligen uttalar eller tecknar vi språk står Ordet med stort 0. Vad
ord och läser en massa ord i böc- är det, tänker- ni kanske. Jo, det
ker och tidningar. De ord vi utta- är Guds ord i Bibeln, den heliga
lar uppstå i våra tankar och åtföl- . skrift. Gud som i skapelsen uttajer ofta det vi går. Och vi taga in- lade det första ordet, "Varde ljus",
tryck av andras ord. Icke minst fortsatte sedan att tala genom
D itt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på all min väg.
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människor som fruktade honom
och levde rättfärdigt. I Bibeln
frambäres Guds budskap till oss
människor. Däri uppenbaras också
hans vilja för oss. I Bibeln finner
vi många bevis på Guds kärlek till
oss, men högst av allt är detta, att
Han sände sin Son till världen för
att frälsa oss syndiga människor.
Därmed är det löftet oss givet, att
vi kunna få ett evigt liv, om vi tror
på Jesus Kristus och tar emot
Honom i våra hjärtan.
Eftersom Bibe1n talar om människans själ och dess evighetsvärde, intar den en särställning bland
böckerna och kallas Böckernas
Bok. Aposteln Petrus understryker . bibelns. · stora betydelse, när
han i sitt 2 :a brev skriver: »Men
det må I framför allt veta att
ingen profetia i något skriftens ord
kan av någon människas egen
kraft utläggas·r, Ty ingen profetia
har . någonsin .~· .foamkomrriit av en
människas vilja, utan därigenom
att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem
från Gud».
Om vi vill lära känna Gud, är det
nödvändigt att läsa Guds ord.
Det är icke nog, att bibeln tages
fram ur bokhyllan hemma en och
annan gång eller på högtidsdagar
eller när man gripes av någon religiös stämning. Vi måste göra läsningen av Guds ord till en daglig
vana, om vi vill veta närmare om
Guds och Hans vilja.
Tyvärr finns det många hem, där
Guds ord ej läses och Gud över
· huvudtaget ej dyrkas. Om i dylika
hem någon familjemedlem vill läsa
Guds ord, är det nog en svår stund
för denne att i de närvarandes
åsyn taga fram . Bibeln och läsa
den. Vad denne framför allt behöyer ä:r frimodighet och därom bör
han be -Gud. Fortsätter han på detta sätt1 kommer de anhöriga att
hysa respekt och aktning för Guds9rdet eller kanske rentav vinnas
för Guds rike.

Ni, mina vänner, kommer väl
ihåg, att Jesus i frestelsens stund
sade till djävulen : »Människan lever icke allenast av bröd, utan av
allt, som utgår ur Guds mun. » Såsom kroppen behöver näring för
att kunna leva, så behöver själen
också näring. Och det är Guds ord,
som fyller själens behov. Dock
finns det många människor, som
tror sig kunna undvara Guds ord.
Ja, väl kunna de klara sig, men då
tvinar deras andliga liv bort i brist
på näring.
Om vi har lämnat vårt liv i Guds
hand och fått våra synder förlåtna, känner vi ett behov att läsa
Guds ord och då blir vårt andliga
liv rikast. »Den, som är av Gud,
lyssnar till min röst», har Jesus
sagt. Om Gud får verka i våra
hjärtan, kommer vi att drivas av
längtan efter Guds ord, vare sig vi
går till.kyrkan för att se Guds ord
på åtbördsspråket eller vi läser Bibeln hemma.
En förutsättning för att komma
i åtnjutande av Guds gåvor är stillhet. Det är nödvändigt att vara
stilla inför Guds ord. Vi måste anslå någon stund till andakt dagligen, så att vi ostört kunna läsa
Guds ord och lyssna till Gud i våra hjärtan. På detta sätt fylls själen av Guds frid och kraft.
Vi kan hämta en bild ur verklighetslivet, som förklarar vad det
betyder att ha Guds ord med oss
på vandringen genom livet. På en
ganska strid älv går en båt. Om
den ej har b~rlast, kastas den hit
0ch dit av st-römvirvlarna, ty den
har ej någon tyngd att motstå sugningen av vattenmassorna. Men
om båten är tungt lastad, går den
säkert fram genom virvlarna. Så
är också förhållandet . mellan Gud
och oss. Söker vi hämbi styrka och
kraft ur Guds ord, undgår vi att
bli ett byte för tvivel och oro och
dagliga bekymmer, som förkväver
vårt andliga liv.
Bibeln är en underbar bok. Fast .
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Konfirmanderna i Härnösand.

Fr. v.: Sune Eriksson, Ovamåk er, fröken L indohf, Kurt Tobiaesson, Hudiksvall, rektor Lövgren, Sonja Karlsson, österfärne bo, pastor Lodin, herr Soharin, Britta Lindsten, Hassela,
herr Granholm, Sigge Wallestad, Sundsvall, Karl Fränell,
B ergsjö, fröken Hlibinette, fröken Calleberg och fröken
Edström.

den är skriven för många hundra
år sedan, äger den sin aktualitet
även i vår tid. Det är gott att ha
Bibeln som sällskap på den vägen,
som leder till himmelen.
Vi må icke glömma att det icke
är nog att läsa Guds ord utan även
att göra Hans vilja, eljest bedrager vi oss själva. Så har aposteln
Jakob sagt.
Umgås vi dagligen med Bibeln,
sätter det spår i vår livsföring.
Våra tankar, håg och lust vändas
till de eviga tingen och allt, som

behagar Gud. Vi kommer att dragas till det r~na och goda. Vi kommer icke att söka sällskap bland
m,änniskor, som tala fula ord och
gör det som icke är rätt. Vi bör å
andra sidan söka hjälpa andra
människor att inse, att det finns
något, som är vackrare och renare,
som ger skönh~t åt livet.
Har vi upplevat frälsningen i
Kristus Jesus, kunna vi med psalmisten säga: »Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på all min
väg.»

Borta bra men hemma bäst.
Vi känna alla igen det ordspråket, och vi vet, vad det betyder.
Hur bra vi än ha det borta, hemma är det ändå bäst. Och det är
det naturliga och r iktiga, att det
är så. Den som inte trivs hemma
är det något fel på. Eller också
är det inte något riktigt hem.
Men nu skall vi inte tänka på
hemmet utan på oss själva. Du är

nog bra borta - men är du bäst
hemma?
Huvudvikten ligger på »hemma
bäst». Vi skall tänka litet just på
det. Det är mycket viktigt, att vi
är bra borta, i arbetet, ute bland
människor. Men det där »hemma
bäst», är det inte de orden vi behöver tänka på litet extra. Vi tycker nog det är självklart, att vi
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skulle vara det. Men hur är det i
verkligheten?
En god människa visar stor
hänsyn mot alla, men mest mot sin
närmaste omgivning. Hon är hjälpsam mot alla, men mest mot dem
därhenuna. Hon är artig, tillmötesgående och vänlig mot alla, :men
mest mot dem hon dagligen har
att göra med. Ty mot dem kan hon
göra mest gott genom hänsyn,
hjälpsamhet och ett gott och glatt
sinne. Sin närmaste omgivning
kan man göra mest ont genom
hänsynslöshet, ovillighet och ett

ovänligt och tråkigt humör. Men
en god människa är »bäst hemma».
Om alla försökte vara »bäst
hemma», skulle det se annorlunda
ut i hemmen och annorlunda ut på
jorden. Tänk på det då och då, och
du skall snart inse, att det skulle
betyda en förändring av :mycket,
om alla tänkte på att följa den regeln: »bäst hemma».
Svårt, säger du. Ja, jag vet det.
Och ändå tror jag inte, att det är
svårare än att vi kan klara upp
det, om vi verkligen vilja.

Al It förmår jag.
Allt förm år jag genom Kristus
som stärker mig.

Allt förmår jag. Hur gärna ville
vi inte få säga det. Men istället
äro vi rädda för så mycket. Rädda
för att misslyckas. Om vi ändå
kunde bli fria från fruktan - då
skulle vi med Guds hjälp förmå
allt.

Fruktan är en av själens starkaste känslor. Ibland kan fruktan
hjälpa oss att orka med mer än vi
annars göra: vi kunna t. ex. springa mycket fort, när vi bli rädda.
Men ofta gör fruktan oss svaga till
kropp och själ. Fruktan förlamar
oss.
Vad är det då, som vi oftast
frukta. Ibland är det sådant som
vi upplevat för länge sedan och
som vi helst vilja glömma. Men
det är inte .bra att försöka glömma det som är obehagligt och
svårt. Det finns ändå kvar i själen och kan göra oss "nervösa'",
oroliga och t. o. m. sjuka. Det är
bättre att lägga fram alltsammans
inför Kristu.s och tala med Honom
·<>m vad vi tänk'e r på och så få kraft
.att övervinna vår fruktan.
Det vanligaste är fruktan för
människor. Vi äro rädda för vad
människor skola säga om oss. Vi
vilja inte vara olika andra människor, så att de tycka, att vi äro

egendomliga. Men ibland måste
man våga vara olik · "alla andra",
om man vill vara en Jesu lärjunge.
Arbetarskalden Harry Blomberg
var ej rädd för att vara olik andra
den gången, då han blev omvänd
till Gud. Det var i barvik i Norge.
Han var där på ett kristet möte,
och under de tre första dagarna ·
visade han stundom förakt för och
hånade det som sades vid mötet.
Men på fjärde dagen sprang han
upp på talarstolen och sade: "Nu
ger jag mitt liv åt Kristus - och
sedan får det gå hur det vill." Han
visste mycket väl, vad Sveriges
arbetarmassor skulle säga om honom. Men han fruktade det inte, ty
för honom betydde nu Kristus allt.
Ofta äro vi rädda för att misslyckas. Men om man är rädd :för
· att misslyckas, när man · börjar
med ett arbete, så kan man vara
ganska säker på att det går dåligt.
Ty om man är rädd arbetar :man
dåligt. Och om man sedan har
misslyckats en gång, så är man
-- ännu räddare nästa gång. Så P.lir
det bara värre och värre. Hur skall
jag då bli fri från en sådan fruktan? Genom att söka hjälp hos
K!ristus, som ger mig kraft. Och
så kan jag få en stor tröst: Om jag ·
lyder Gud och ber honom om kraft
men ändå misslyckas, så kan Gud
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förvandla
allt ändå
Om vi
och vilja

mitt misslyckande, så att
blir bra till sist.
älska Gud högst av allt
lyda honom i allting, då

bli vi fria från all slags fruktan.
Allt förmå vi genom Honom, som
stärker oss.
K. M. efter Sveå Fo r sman i »Hälsning
från Ansgarstiden».

Föreningsledarekursen på Riis.

Riis herrgård.

Föreningsledarekursen på Riis förnämliga herrgård var i alla avseenden
lyckad. Anmälningslistan var »Övertecknad», - tydligen är dessa kurser
populära bland dövstumföreningarna
från söder till norr i Sverige. 19 st.
ledare voro utsedda.
Kursen inleddes med gudstjänst av
pastor Svenfors i Nors kyrka, varefter
minnestal för Riis herrgårds donator
fröken Danielsson hölls vid hennes grav-

vård av r ektor Zommarin. Efter kaffedrickning öppnades kursen å herrgården av Dövstumvårdsrådets v. ordf. rektor Zommarin, som uttryckte sin glädje
över så stor tillslutning av dövstumma.
Han framhöll att det viktigaste vid kursen är att deltagarna få samla kunskap
och intryck och föra dem vidare till deras föreningars gagn.
Under kursens fyra dagar höllos flera
föredrag, oftast fyra varje dag, a lla av
gedignaste slag. Man kunde inte önska
sig mera. Endast en uppräkning kan
här ske. Kyrkoherde Mellkvist höll ett
hembygdsföredrag om N or, där fröken
Danielsson levde för sina nödställda i
det tysta. »Ledarskapets konst» av
pastor Svenfors, var djupsinniga analyser om goda och dåliga egenskaper
hos föreningens ledare, särskilt hos ordföranden - föreningens väl och ve berodde mest på hans personlighet. ».Möteskultur» av rektor Zommarin med intressanta påpekanden av egna erfarenheter om hög och låg kultur hos hörande och dövstumma, särskilt beträffande
hyfsning och vett på möten. Han riktade skarpa angrepp mot den kolorerade veckopressen, vilken verkar skadligt
för dövstummas andliga kultur. »Våra
föreningssamkväm » av fröken Alma
Abrahamsson, bl. a. om huru föreningen
bör bereda sina medlemmar trevnad genom inomhuslekar, varvid kursdelta-

Sittande fr. v.: Lisa Nygren, Arvika, fru Cronholm och Stig Cronholm,
Karlskrona, Britta Karlsson, Örebro, Tore Pettersson, Örebro, Henry
Nylen, Gävle, Karl Lind~
by, Visby, Oskar Johansson, Eskilstuna, Bernt
Assarsson, Malmö. Stående
främst:
Rektor
Englund, Gunnar Renner, Stockholm, fröken
Abrahamsson,
Helge
Kristofferson, Bredbyn,
Per N ordheim, La;n,ds- _
krona, Ellen Kvant, Mal- 1
mö, Christer Leljevahl,
Stockholm.

Stående bakom: Rosa Ericsson, Göteborg, pastor Svenfors, pastor Svennas, Henrik
Davidsson, Mjölby, Brita Eriksson, Hudiksvall, t husmor fröken Sandberg, Elis Johansson, Karlstad, syster Karin, John Andersson, Diö, Ellen Olsson, Orsa, konsulent
Lundberg, Karl-Axel Vedin, Uddevalla.
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garna fingo genomgå övningar under
hennes utmärkta ledning. »Föreningsordföranden» av rektor Englund, Broby,
mycket utförligt, sakligt och nyttigt.
»Svenska kyrkans kärleksverksamhet»,
med film, av syster Karin Malmer, som
fint och mjukt berättade om det stora
kärleksarbete Svenska kyrkan uträttar
bland vårt folk, vilket många är i stor
ovetskap om. »Föreningssekreteraren»
av konsulent Lundberg med utmärkt
orientering om huru sekreteraren bör
arbeta för . sin förening genom pliktkänsla och ordningssinne, till föreningens framgång. »En dövstumföreningS' uppgifter» av pastor Lodin - en
varmhjärtad framställning om varje
människas starkaste behov av gemenskap, särskilt de· dövstummas i deras
isolering. »Kyrkan och samhället» av
pastor Svennas, med skildring av hur
det svenska samhället uppstått och utvecklats i kyrkans hägn och att staten
alltfort behöver kyrkanS' stöd för en
rätt utveckling. »Föreningskassören» av
konsulent Lundell, instruktivt och intresseväckande. »Våra mötesprogram»
av fröken Abrahamsson - en givande
undervisning om huru föreningsledaren
själv kan ge medlemmarna ökad kunskap g enom egna föredrag. Efter
föredragen om föreningsfunktionärernas uppgifter förekom praktiska övningar.
Kursens schema upptog även morgonbön varje dag - av Syster Karin, Pastor Lodin och Pastor Svennas - en utfärd till Nors hembygdsgård, vars rikhaltiga samlingar av gamla kurturföremål förevisades av kyrkoherde Mellkvist, lekövningar och fri samvaro.
Vid kursens avslutning framfördes
deltagarnas tack av Gunnar Renne·r
Stockholm, som även överlämnade e~
penningsumma, för vilken inköptes två
handgjorda lampetter och två blomva-

Några av ledarna: konsulent Lundell)
pastor Svennas J p<11Stor Lodin, konsulent Lundberg.

ser av mässing, som nu på en av salongens väggar värdiga inrama föregående ledarkurs gåva: »öjamadonnan».
Till sist tecknade alla kursdeltagarna
följande vers:
Här på vårt Riis ha vi haft
det så bra.
Tecknat och talat både natt och
dag.
Lärt os'S så mycket ·både nyttigt
och gott.
Nu vill vi tacka för allt vi fått.
Programmet för denna kurs var mycket gott avvägt, och enligt vad flera
av deltagarna försäkrade, fann man
samvaron under kursen mycket givande i alla avseenden. För vilket alla deltagarna äro glada och tacksamma.
Per N ordheim.

I
Kursen arbetar.

Kursen vilar.

60

Ungdomskursen på Riis.
1. raden fr. v.: Lilian Andersson, Göteborg) Judit
Wall,
Göteborg) Elsa
Nicklasson, Donsö) Brita
Karlsson, örebr.o) Brita
Eriksson, Forsa) t Stina
Andersson, Forsa) Ruth
Karlsson,
Göteborg>
Britta Svensson, Norrköping) Stina Larsson,
H elås. 2. raden: Hildur
Jonsson, Göteborg) Birgitta Andersson, Borlänge)
A ina
Rahmn,
Amål) fröken Abrahamsson, syster Ester, ö xnered)
Karin
J onssori,
St ockholm) pastor Svenfors.
3. raden: Dövstumlärare ·
S chyberg,
Knut Gardel'l, V isby) pastor Lund, Alfred Carlsson, Göteborg) Erik Gustavsson, Eskilstuna) Gunnar Thörner, Eski lstuna) fröken Sandberg, pastor Bergfeldt, Hans Andersson, Stockholm. 4. r aden: Rosa Ericsson, Göteborg) Nils Jarngren, Gnesta)
Carl-·E rik Broström, R ättvik ) Åke Andersson, K varnsveden) Osvald Dahlgren, Stockholm) pastor Svennas, Gunnar Renner, Stockholm .
Den 1 juli - en härlig solskenssöndag
- anlände de 23 deltaga rna i ungdomskursen till det mångomtalade Riis och
blev redan i allen upp till herrgården
. hjärtligt välkomnade av de medverkande. Och när man väl kommit fr am
kände man sig genast hemma. Det var
som om alla blivit en enda stor familj .
Att i några få ord berätta om allt
vad vi fingo vara med om är icke möjligt. Det följande blir endast några
axplock. Efter frukost den 2 :a juli inleddes kursen med gudstjänst i N ors
kyrka där pastorerna Lund och Svennas förrättade altartjänst och pastor Lodin predikade på talspråket med pastor
Svenfors som tolk.
Efter den gripanqe predikan, som
kommer att intagas i Kyrkobladet, förrättades altartjänst av pastorerna Svenfors och Svennas och så samlades vi vid
fröken Danielssons grav där fröken
Abrahamsson påminde om den stora
gåva den avlidna givit de dövstumma.
Blommor nedlades på graven. Från
kyrkan ställdes färden till Hembygdsgården där vi bjöds på kyrkkaffe. · Så
kom den stund då kursen öppnades av
kursledaren pastor Lund som talade om
kursens syfte att giva deltagarna kunskaper, gemenskap om glädje.
Därefter berättade fru Mellkvist maka till församlingens kyrkoherde som
av sjukdom var förhindrad ·- om hembygdsgården och visade oss omkring i
rummen. Så blev det lekar ute på en

idealisk gräsplan och många p assade
på att taga sig ett bad. Innan hemfärden anträddes· höll pastor Svennas föredrag över ämnet »Något om Sveriges ·
kyrka». Efter middagen berättade syster Karin Malmer om »Diakonien».
Varje kväll kl. 9 hölls korum vid
flaggstångs;planen,
där alla ställde
upp sig i en halvcirkel. Först sjöngs
psalmen 434 »Så går en dag än från
vår tid», följd av en kort aftonbön. Under stram giv akt halades flaggan och
efter »Gud bevare konungen och fäderneslandet» sjöngs· gemensamt
»Du
gamla du fria ». Sedan blev det lekar
ute i det gröna och sist samlades vi i
salongen till allsång, då alla hade hjärtans roligt. · Det kan ej beskrivas, det
måste ,upplevas. .
Andra dagen inleddes med morgon- ·
bön av Osvald Dahlgren ~om läses i
detta nummer av Kyrkobladet.
Pastor Lodin höll sedan föredrag över
ämnet »Gemenskap». Det andra föredraget denna dag hölls av pastor Svenfors som talade om »Min vardagsgärning». Efter badutfärd och middag höll
pastor Lodin ett intressant och lärorikt
föredrag över ämnet: »Mitt hemliv och
min fritid. Dagen avslutades på samma sätt som den första blott med
den skillnaden att alla hade övat sig så
att psalmsång, allsång och lekar blev
innerligare än första dagen.
Morgonbönen tredje dagen hölls av
pastor Svenfors som med utgång från
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ordet! »Kommen till mig så får edra
själar leva» talade om dopet.
»Vi ha alla så mycket att tänka på
för kroppens liv, så att vi så lätt glömma själen. Men det är farligt. - Tänk
på ett barn. Mor vårdar dess kropp.
Men det behöver ock få vård till sin
själ. Mors kärlek räcker inte. Hon behöver Guds hjälp. Genom dopet får
barnet Guds nåd ooh välsignelse in i
sitt liv.
Men vi måste själva sedan göra Guds
vilja. Annars förlora vi dopets nåd. En förfallen man stod på gatan och
grät. Han såg på ett sovande barn i
sin vagn. Så låg han själv en gång,
god och ren till kropp och själ. Men
sedan hade synden förstört allt. Och
när han tänkte på det måste han gråta.
När du ser din synd och sörjer över
den, då är du nära Guds nåd. Gud kan
åter göra dig till en god och lycklig
människa. Då får du åter dopets nåd
in i ditt liv. »
Därefter höll pastor Lund föredrag
över Böckernas bok. »En bok kanske
trycks i 60-·7 0-80 tusen ex. är det en
efterfrå gad bok blir upplagan ännu
större. När man läst en bok är man
färdig med den, är den särskilt bra kanske m a n läser den en gång till men
seda n får den stå i bokhyllan. - - Det
finns en bok med vilken man aldrig blir
fär dig . D et är bibeln - böckernas bok.
Det finns människor som påstått att
om n ågra å r skall man finna bibeln endast pä n ågot museum, men i verkligheten är det så att bibeln är världens
mest spridda bok. Varje år säljas
många millioner biblar och 7I 1 9 av jorden befolkning kan nu läsa den. Bibeln fö rmår att stilla mitt hjärtas oro
och visa mig vägen till himmelen .»
Denna dag hölls ytter ligare två föredra g. Pastor Svennas talade över ämnet »Mitt kamratliv», och rektor Zomm a rin h öll ett humoristiskt men instruktivt t al som betitlats »Något om
sättet a tt va ra».
Sa mkväm, lekar och samvaro u t fyllde
p r ogrammet och det vart afton den
t r edj e kurs-dagen .
Och så r a n dades den sista m öt esdagen som inleddes med morgonbön av
syst er K a r in M almer som talade om
n a ttvarden. »En son reste från sitt hem
för a tt arbet a p å en annan plats. Sonen skrev h em va r j e vecka, och föräldr arn a sk rev lika regelbundet till sin son,
men så g ick en tid utan att sonen skrev.
Föräldrarna fick skriva både 2 och 3
brev innan de fingo något frå n sonen.
D &. hlevn 0e sorgsna t y de förstodo att
sonen börjat leva ett annat liv. Dock
var föräldrakärlek en lika stor och de
längt a de efter sin son . . . Så är det ock

Några av de medverkande: pastor Lund,
syster Karin, fröken Abraham:sson, pastor Lodin, pastor Svenfors, pastor
Svennas.
mellan Gud och människorna. Människorna ha glömt Gud men Gud har icke
glömt människorna ... i nattvarden vill
Han möta dem ...
Pastor Svennas talade sedan över ämnet »Hur skall jag läsa min bibel». »Vi
skola läsa vår bibel som ett n å demedel,
regelbundet, med eftertanke och under
bön. Efter läsningen skola vi tänka:
finnes här n å gon befallning att lyda.
Finnes något löfte att gripa om. Vad
vill Gud för övrigt säga mig genom det
jag läst. » Vidare hölls föredrag av
dövstumlärare Sohyberg som valt ämnet: »Olaus Petri». Vidare var det
»frågelåda », då deltagarna själva fick
framställa frågor.
Efter middag och en stunds vila n å ddes höjdpunkten: Gudstjänst med nattvardsgång i N ors kyrka, där pastor
Sven.fors varmt och innerligt predikade
över texten om rike ynglingen. Vid
nattvarden officierade p astorerna Svenfors och Svennas för altaret. Såväl
kursdeltagarna som de medverkande
gingo alla till nattva rden, som blev en
v·e rklig högtid vilken vi alltid komma
att bevara i vårt minne. På slag et 9
voro vi åter på Riis och för sista g å ngen
ställdes vi upp till korum och åter ljöd
psalmen »Så går en da g än frå n vår
tid och kommer icke mer». - Ja, så
kände vi det alla denna underbara
kväll. Och så samlades vi i salongen där
kursen avs.l utades a v pastor Lund som
påminde om att h a n v id kursens öppnande yttrat a tt k u rsen ville giva kunskaper, gemenskap och g lä die och han
trodde säkert att detta mål h ade n å tts.
Vidare tackade han de medverkande
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för all möda de nedlagt för kursens
genomförande. - Herr Tore Pettersson
frambar kursdeltagarnas tack och överlämnade en penningsumma som skall
utgöra grundplåt till en ny flagga
A. lfred Ca rlsson.

Sagt om ungdomskursen.
Pastor Svenfors: »Min ljusaste upplevelse sedan jag blev dövstumpräst. »
Pastor Svennas: »En av mitt livs största och rikaste upplevelser. Kursen har
givit mig mycken uppmuntran och
glädje. I mitt arbete som dövstumpräst
komma de rika minnena från denna
kurs att bliva mig till stor hjälp. »
Syster Karin Malmer: »Nog har jag
hoppats ganska mycket av den här kursen men aldrig hade jag trott att jag
skulle få uppleva en så stor glädje i gemenskapen med de dövstumma. »
Fru Aina Rahmn: »Jag har svårt
att säga vad jag vill ha sagt. Det var
en underbar ungdomskurs och goda ledare och kamrater. Jag är glad över
att ha fått vara med. Vi har fått många
goda råd. Gudstjänsten och nattvarden
i kyrkan skola vi aldrig glömma. »
Osvald Dahlgren: »Det har varit underbara dagar. Kursen var både läro-

rik och intr essant. En stark känsla av
gemenskap rådde här under hela kursen
som nådde kulmen vid den heliga nattvarden i Nors vackra kyrka varunder
vi alla gick fram och mottog nådemedlet. Kursen har givit oss nya impulser
som vi skola föra med oss till det dagliga livet. Om Gud vill hoppas jag att
kurs er av detta slag återkommer nästa
år och även därpå följande år. Dövstumvårdsrådet och de medverkande
skall ha ett stort tack för allt det besvär de nedlagt för kursens genomförande. önskar dem framgång och Guds
välsignelse i deras strävan att bereda
vägen för Guds rike bland oss dövstumma. »
Tore Pettersson: »Jag vill uttala mitt
varma tack för att dövstumvårdsrådet
har ordnat en sådan kurs. Jag hoppas
och tror säkert att vi haft nytta av
densamma. Så bör ungdomarna samlas
och få god! kamratanda. Det vackraste i hela kursen 'var nattvarden i
kyrkan.. Den glömma vi aldrig. Hoppas på god fortsättning. »
Alfred Carlsson: »Minnena från Sveriges första kyrkliga ungdomskurs för
dövstumma kommer jag alltid att bevara i djupet av mitt hjärta.
1

Husmoderskursen på Riis.
lund, Norrköpi ng. 3. raden: Richardine
Nyström, Stockholm, fru Buskenström,
Borlänge, Ellen Olsson, Ornäs, Agnes
Nordström, Upsala, Marianne Dreilick,
Lund, Rosa Carlsson, Göteborg. överst:
Rosa Ericsson, Göteborg, husmor fröken
Sandberg, syster Karin.
Den första husmoderskursen i landet
för dövstumma kvinnor hade Dövstumvårdsrådet anordnat på Riis den 9--12
juli med 15 deltagare. Ledare för kursen var fru rektor Ingegärd Englund
från lantbruks skolan på Broby, som har
stora erfarenheter från en mängd liknande kurser för hörande. Dessutom
medverkade fröken Abrahamsson och
syster Karin Malmer.
Föredrags- och övningsämnena kunde
uppdelas i tre skilda grupper efter ledarnas ämnen. Fru Englund talade om hur
man gör hemarbetet låttare, om matfrågor, om sängkläder, tvätt, kläd- och
garderobsvård o. s. v. Vi blevo verkligen
mycket förvånade - även erfarna husmödrar - över att det finns så mycket
som vi inte visste förut. Det var mycket intressant för oss. - I de flesta av
ämnena förekom · praktisk demonstration i köket eller ute i den luftiga »föreläsningssalen>> under de gamla lindarna.
1

1. raden: Ella Zetterström, Göteborg,
Karin Olausson, ·Kar lstad, Stina Westholm, Glanshammar, fröken Abrahamsson, Clary Pettersson, Arboga, Edit Wallenthin, M otafla. 2. raden: Britta Karlsson, Örebro, Anna Joelsson, Finspång,
fru Englund, Ellen Davidsson, Mjölby,
Ragnhild Brandt, Göteborg, Märta Hov-
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Plan · för daglig bibelläsning.
9 september -

6 oktober.

Försök svara på följande frågor vid din dagliga bibelläsning: 1) Finns här någon befallning att lyda? 2) Finns här ·
något löfte att gripa tag om? 3) Finns här något annat, som
Gud vill säga mig i dag?
9. 15 sönd. e. Tref. Skatter i h i m m elen.
Matt. 6: 19-23.
10. T Tim. 4 :8-18. Herren ger trygghet.
11. Tit. 2: 1-10. Kristliga förmaningar.
12. Tit. 2: 11-14. Guds i1åd frälsar och

fostrar oss'.
13. Tit. 3: 1-2. En kristen skall vara en

god samhäHsmedlem.
14. Tit. 3: 3-7. Genom dopets nåd ära
V•i frälsta.
15. Hebr. 3: 12-13. Varning för otro.

23. 17 sönd. e. Tref. Sanningen skall göra eder fria. J oh. 8: 31-36.
24. Hebr. 12: 1-3. Se på Jesus, ocih käm-

pa emot det enda.
25. Hebr. 13: 1-2. Kärlekens omsorg.
26. Hebr. 13: 4-6. Var trogen, renhjär--

tad och förnöjsam.
27. Hebr. 13: 20-21. Fridshälsning.
28. 1 Petr. 1: 13-16. Varen nyktra och_

heliga.
29. 1 Petr. 1: 18-19. Kristus har köpt

oss fria från synden med sitt blod.
16. 16 sönd. e. Tref. Jesu makt att giva
l iv . Joh. 5: 19-21.
17. Hebr. 4: 1-2. Tre Guds löftesord.
18. H ebr. 4 :9-11. Guds barns eviga sa·b -

batsvila.
p r äst.
20. H ebr. 4: 1. Tron är visshet om det

som man icke ser.

2. 1 Petr. 2: 18-25. Tålamod.
3. 1 Petr. 3: 1-7. Det kristna hemmet.
4. t Petr. 3: 8-12. Det kristna livet$ -

välsignelse.

21. Hiebr . 11: 8-9. Den som tror, vågar

ly da Gud.
11: 17-19.
(lita de på) Gud.

let. Matt. 21: 14-11.

1. 1 P •e tr. 2: 11-17. Fören en god van-

del.

19. Hebr. 4: 14-16. Jesu är vår överste-

22. H ebr.

30. Den hel. Mikaels dag. Barnen i t emp-

Abraham

trodde

5. 1 Petr. 3: 13-14. Tröst i trångmål.
6. 1 Petr. 3: 18-22. Genom dopet äro

vi fräJlsta - i kraft av Kristi död_
och uppståndels e.
1

Bön efter avslutad bibelläsning: .Tack gode Gud, för att du .
genom ditt heliga ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat
mig. Hjälp rnig att i dag lyda ditt ord. Gi v mig en starkare ·
tro. Och för mig av nåd t i ll det eviga livet. Amen.

Fru Englund hade med sig en mängd
saker a tt visa - flera kappsäckar fulla!
Syster Karin undervisade oss om
sjukvård och sådant -- nyttigt och lärorikt. Så nu behöver vi inte stå vill:r å diga då någon hemma hos oss blir
sjuk, om vi gör som syster Karin lärt
oss. Hon talade om »Vardagsihygien och
hemsjukvård» och om »Första hjälpen
vid olycksfall». Dessutom om »Kyrkans
kärleks.v erksamhet».
För.st och sist under kurs en höll frö-.
ken Abrahamsson föredrag om uppfostringsfrå gor : »F.öraldrafostran - självuppfostran.», »Våra bar n - glädje och bekymmer». Vi ·-voro mycket intresserade av hennes föredrag.
_
Utom demo:i:i.strat1 bnerna visades· · en
mängd filmer. Vi fick se barnavård och
tvätt och slakt och köttstyckning och
köksarbete och diakoni och mycket annat.
1

Kursen inleddes· med gudstjänst avpastor SvenforS', som också jämte fröken Abrahamsson och syster Karin höll
morgonbön. - På .kvällen hölls korum_
vid flaggstången med aftonbön, flagghalning och »Du gam[a, du fria», teck-na t gemensamt av oss alla. - Sedan
lekte vi och »sjöng» allsång på åtbördsspråket, ute eller i salongen, med Hv och.
lust. Det var verkligen »alla tiders». En
kväll ledde fru Engilund husmodersgymnastik och så blev det uppvisning i gym•
nastik och spänst av olika deltagare och_
tillfälliga besökare från Karlstad.
Vid kursens avslutning avtackades de·
medverkande av fru Clary Petersson •.
som overlämnade en pem~ingsumma till
inköp· av några minnessaker till Riis.
Vi deltagare i husmoderskU:rsen vill
härmed på det varmaste tacka för allt.
__vi· fått lära. Jag hoppas att likna_nde. _kurser anordnas nästa år på Riis.
·
En -av deltagarna.
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Gudstjänster i· september.
L.

s.

s.
s.

L.

s.
L.

s.
L.
L.

S.

s.

1.

L.
L.

22.
23.
23.
29.
29.

S.
S.

30.
30.

2.
2.

2.
15.
16.
22.
23.
29.
29.
30.

Enköping, Kyrkan kl. 2.
Broby, Tunbo kyrka kl. 10.
Upsala, Trefald.-kyrkan · kl. 1.
Stockholm, Storkyrkan kl. 7.
(Obs. tiden!)
Psalmer: 297: 1-2, 331, 434.
Ödeshög, Kyrkan kl. 3.30.
Mjölby, Kyrkan kl. 12.30.
Norberg, Kyrkan kl. 2.20.
Västerås, Domkyrkan kl. 1.
V ånga, Kyrkan kl. 11.30.
Finspong, Slottskapellet kl.
2.30.
N orrköpin·g, Hedvigs kyrka

kl. 1.
S. G. S v en fors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
. L u n d s di s

s.
L.
S.

2.
8.

9.

t r i k t.

Älmhult, Kyrkan kl. 12,30.
Värnamo, Kyrkan kl. 16.
Femsjö, Kyrkan kl. 13. Natt-

vard.
L.
S.

L.

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

15.
16.

Ängelholm, Kyrkan kl. 18.
Lund, Dövstumskolan kl. 9.30.

S. · 16.

Malmö, Margareta-Paviljongen
~· 18.
Karlshamn, Kyrkan kl. 13.

s.

kl. 4.
H i l d in g

16.

(Bratt).
H.ovmantorp, Dövstumhemmet
kl. 12.
L. 22. Nybro, Kyrkan kl. 18.
:s. 23. Borgholm, Kyrkan kl. 13.
'T. 27. Lund, Blindskolan kl. 19.
L. · 29. Jönköping, Kristine förs.-hem
kl. 17. Höstfest. Film.
:s. 30. Jönköping, Kristine kyrka kl.
13. Nattvard.
L. 6/10. Eksjö. Förs.-hemmet kl. 17.
:S. 7/10. Västervik, Kyrkan kl. 13.
0. - A. A res ko g.
. Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.

L.

22.

Vänersborgs distrikt.
Alingsås,,. Kyrkan ikl. 6.
Vänersborg, Förs.-heminet kl.

L.

:s.

1.
2.

·s.

2.

L.

·s.
·s.

T.

:s.
-s.

L.

11.
Uddevalla, Kyrkan, nattv. kl.

3.

ö r e b r ·o d i s

L.

8.

f

e l t.

L. .15.
S. 16.
0.
L..
S'.
L.
S.

19.
22.
23-.
29.
30.

t r i k t.

Hudiksvall, Förs.-hemmet kl.
17.
Lindesberg, Kyrkan kl. 16.
örebro, Olaus Petri kyrka kl.
13.
Karlskoga, Pastorexp. kl.' 19.30.
Nora, Kyrkan kl. 17.
Kumla, Kyrkan kl. 13.
Filipstad, kyrkan kl. 15.
Ludvika, Kyrkan kl. 13.
I v ar S v e n n as.

Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05.

VIGDA.
Elna Viktoria Carlsson, Arboga, och
Axel Evert Karlsson, Malma, Västm.,
den 4 aug. i Maria Kyrka, Stockholm.
. Herren Gud, som har stiftat äkten,,skapet, give dem nåd att besinna dess
heliga förplikt~lser, och låte sin välsignelse ·v'lla över varje redligt äkta förbund.

AVLIDNA.
Frans Herman August J a'kobsson, Sundre, Gotland, den 13 maj, 72 år.
Gustaf Robert Petersson, Malmö, den 29
. juli, 63 år.
Brita Ingegärd Eriks·s on, Forsa, Hälsingland, den 7 aug., 22 år.
För
Din
För
Dig

vad du gav, för vad du tog.
nåd, o Gud, oss vare nog.
löftet om ditt paradis
vare tack och lov och pris!

(Sv. ps. 584: 3) .

.

8. Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.30.
9. Borås, Förs.-hemmet kl. 11
9. Skene, Kyrkan kl. 4.
12. .Stenkyrka, Kyr~n· ;kl. ii ~~,O
16. Mellerud, Förs.-hem±Net,-~ nattv.
kl. 10.
16. Bäckefors, Kyrkan kl. 12.45.
22. Töreboda, Kyrkan kl. 11.45.

B er g

Kungälv. Tel. 14.

Barngudstj.
S.

Mariestad, Kyrkan kl. 3.
Mölltorp, Kyrkan kl. 12.30.
Skövde, Kyrkan 3.30.
Lysekil, Förs.-hemmet kl. 12.
Uddevalla, Förs.-hemmet kl.
5.30.
Kungälv, Kyrkan kl. 2.
Göteborg, Domkyrkan, nattv.

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvdrdsrdd.,
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor B. G. Bvenfors.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945

