
N :r 7. Arg. 17. September 1946 

DE DÖVSTUMMAS KYRK-OBLAD 

Terje l:lberg 

"Icke viljen väl även I gå bort?" 

0 Gud, som även räckt din hand 
Att föra mig till fridens land 
Hjälp att jag aldrig skild från dig, 
Må tappa bort den rätta stig. 
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Morgonandakt vid idrottsledarkursen å Riis 1946 

av OSV ALD DAHLGREN. 

Vi läser i Pauli brev till Filip
perna kap. 3: 13-14: »Jag för
gäter det som är bakom mig och 
str äcker mig mot det som är fram
! ör mig och jagar mot målet för att 
f å den segerlön som hålles framför 
oss genom Guds kallelse ovanifrån 
i K r istus Jesus.» 

Dessa ord är präglade av oav
bruten verksamhetsiver och mål
medvetenhet. Orden genomandas 
av en fast tro på Guds löften. Där 
lämnas ingen plats för lättja, olust, 
slöhet och pessimism. Här talar en 
man, som är full av nitälskan för 
Guds rikes utbredning i hedna
världen. 

Men han hade genomgått svåra 
prövningar . och lidit stora mot
gångar, som kunde ha frestat ho
nom att ge upp kampen och åter
gå till ett lugnt liv och en aktad 
ställning i samhället, för vilket 
han med sin rika begåvning hade 
goda förutsättningar. 

Men nej, allt motstånd och miss
förstånd han möter förleder honom 
aldrig till uppgivelse och resigna
tion·. Han fortsätter sitt verk oför
trutet och med frejdigt mod. Vari 
ligger hemligheten i hans orubblig
het och hans fasta tillförsikt? Jo, 
han vet, att målet finns framför 
honom, hur avlägset det ofta tycks 
vara. 

Paulus kunde ha anledning att 
säga: »Jag har uträttat mycket 
för att göra Jesus känd för hed
ningarna, så det är nog nu. Jag kan 
vila mig nu. Jag får komma till 

. himmelen ändå». Men så känner 
Paulus inte. Han är medveten om 
att han har ännu en bit kvar på 
vägen till målet. Han måste verka 
tills målet är nått. Men så vet ·han 
också, att en stor segerlön väntar 
honom vid målet och detta sporrar 

honom till uthållighet och ståndak
tighet i arbetet för spridandet av 
Kristi kärleksbudskap. Och vid slu
tet av sin levnadsbana kunde Pau
lus skriva till Timoteus och säga: 
»Jag har kämpat den goda kampen, 
jag har fullbordat mitt lopp, jag 
har bevarat tron.» 

Pauli personlighet har något att 
lära vår tids idrottsfolk. I början 
är det alltid svårt att vänja sig vid 
hård idrottsträning. Kroppen har 
inte hunnit anpassa sig efter de 
nya förhållanden idrottsutövandet 
skapar. Nybörjarna bli andfådda 
av några hundra meters löpning 
och är fumliga vid hanteringen av 
idrottsgrejor. Men övningen ger 
färdighet. Men lär sig småningom 
övervinna sin bekvämlighet och 
stålsätta sin vilja mot lusten att 
återfalla i ett makligt liv. När man 
väl har kommit i gång och känt sig 
må bra av hårda ansträngningar, 
då känner man lust att förbättra 
resultatet. Då gäller det att ligga 
i oavbruten träning och slarv och 
missskötsel är ett hinder vid id
rottsmannens strävan att nå sitt 
mål. Snart inställer sig ett behov 
av regelbunden träning och vi kän
ner att vLmå bäst därav. 

Liksom Paulus säger, att han ja
gar mot målet utan att se sig till
baka, kan vi säga, att löparen mås
te vara i-oavbruten rörelse tills han 
når målet. Han får inte tröttna un
der loppet och gå ur, ty om han gör 
det, så kan p~n ju inte vinna det 
pris som utgör segerlönen. 

Ni som ·har kommit till denna 
kurs har också ett mål framför er . 
Arbetet ä~ inte lätt. Men det är en 
stor uppgift att göra edra dövstum
ma unga kamrater delaktiga av den 
sunda glädjen och det härdande fri
luftsliv som idrotten skänker oss. 
Men ännu viktigare är att ni själva 
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ICKE VILJEN VÄL ÄVEN I GA BORT? 

Så sade Jesus en gång till lärjungarna, när 

många människor övergåva honom. Och Pet

rus svarar: Herre, till vem skola vi då gå, du 

har det eviga livets ord. (Joh. 6:67-68). 

Vi ha alla lärt om Jesus. Vi vet att ingen 

kan bättre visa oss den rätta vägen genotn 

livet. Ingen kan ge oss en sådan kraft och 

frimodighet som han. Och vi vet, att om v1 

riktigt kunde lämna oss i hans vård, så att 

han bleve vår Frälsare, då skulle vi bli lyck

liga och glada människor. Men så möter vi 

så mycket som lockar oss. Många påstår att 

man inte ska bry sig om honom. Och så svi

ker man. Och Jesus måste säga samma sorgs

na ord: Icke viljen väl även I gå ·bort? 

Vad svarar du? Går du ändå bort på syn

dens väg? Eller svarar du det enda riktiga: 

Herre, till vem skola vi gå? Du har det eviga 

livets ord. Det ord son1 ger oss kraft både 1 

detta livet och sedan i det eviga livet. 
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visar gott föredöme för andra i ord 
och gärningar. · 

Jag vet, att vi ej. ka:n bH ·goda 
människor, om vi ej låter Gud re
gera våra hjärtan. Har Guds kär
lek genom Jesus Kristus tänt en 
gnista i våra hjärtan och upplyst 
vår väg så att vi får syn på ett hög
re mål, som hägrar framför oss, 

nämligen det himmelska målet, så 
må vi oavlåtligt kämpa för det go
das seger hos oss själva och vår 
omgivning. Jagar vi med blickarna 
oavvänt riktade på det målet, skall 
vi en gång tagas av Gud Fader med 
orden: »Gå in i din Herres glädje, 
du trogna tjänare.» Amen. 

Välsignelse 

Den store svenske författaren 
August Strindberg skriver: 

»Jag tillskriver alla mina olyckor 
denna orsak, att jag varit gudlös.» 

Strindberg menar, att om · en 
människa har avbrutit förbindelsen 
med Gud, då. kan hon icke mottaga 
någon välsignelse; allt tal om att 
vara »sin egen lyckas smed» är 
löst prat. 

»Om Herren icke bygger huset, 
så arbeta de fåfängt, som bygga 
därpå.» Det bibelordet säger hela 
sanningen. 

Att också den som tror på Gud 
kan träffas av olyckan, det veta 
vi. Men det känns på ett annat sätt. 
Det är prövningar, som mottagas 
- gå förbi - och efterlämna frid 
och lycka. Men över allt vad en 
gudlös människa gör vilar förban
nelse. 

Det ligger en djup sanning i det 
som August Strindberg här har 
sagt. Ett gammalt svenskt ord
språk uttrycker saken så: 

»På Guds välsignelse beror allt.» 
Läs berättelsen i Johannes evan

gelium 6: 1-15. Vad är egentligen 
meningen i denna berättelse om de 
fem kornbröden och de två fiskar
na, som räckte till mat åt så 
många? Är det inte just detta, att 
om Gud välsignar det lilla så räc
ker det till för många - och blir 
litet över. Guds välsignelse även 
i fattiga hem kan göra att brödet 
räcker till och tacksamheten blir 
stor. 

Det vanligaste är kanske, att 
människor inte får sina pengar att 
räcka till. Utgifterna blir större än 
inkomsterna. Detta kan hända, 
även om man har ganska stora in
komster. Man har ändå alltid brist 
i kassan - och då blir man miss
nöjd, slarvig och frestas till ohe
derlighet. 

Men man kan också få se folk 
med mycket små inkomster som 
kan hålla en stor familj välklädd, 
välnärd och innerligt lycklig. Den 
som kanske vet hur litet pengar 
den familjen har, måste fråga lik
som Andreas i evangeliet: »Vad 
förslår det bland så många?» -
men det har med Guds välsignelse 
lyckats. Somliga av oss kanske 
minns med förvåning och tacksam
het hur vår egen far och mor med 
små inkomster ändå gjorde vårt 
barndomshem fritt från verklig oro 
och verklig nöd och ofta gav det en 
pr.ägel av fest och djup trygghet. 

När man minns sådant och tän
ker över det, då tycker man sig 
skymta Guds välsignelse - och 
man förstår vilken väldig makt 
välsignelsen har. 

Hur kommer Guds välsignelse? 
Den kommer på två vägar. Den 

ena beskrives i evangeliet så: 
»Därefter tog Jesus bröden och 

tackade Gud.» 
Han bad. Han såg mot himmelen. 
J?en som bara ser ner mot jor

den - den som bara räknar med 
jordens krafter och med sina egna 
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Konfirmanderna Härnösand. 

Första raden fr. v.: Dövstumlärare Knutsson, Kerstin Nordberg, Umeå, Gudrun, 
Jonsson, Avaträsk, H enny Wikman, Akersjön, pastor Lodin, rektor Lövgren, Anna
Lisa Fredriksson, Erkheikki, K erstin Hallin, Indalsä!ven, l'v.färta Saltin, Härnö
sand, Maj-Britt Jonsson, Lavsjön, döv stumlärare Grennberg. Andra raden: Döv
stumlärare Granholm, Kurt Byström, Sorsele, P er-Gunnar P ersson, Sveg, Olof 
Markusson, Gäv l e, Sonja N i lsson, Kiruna, Inga Eriksson, Lomsjö, Rune Magnus
son, Lit, Bror Glansberg, Hoverberg, Göte Sandström, Umeå, arbetslärare Sörlin. 
Tredje raden: Ake Tynelius, KäJarne, Evert H enriksson, K alix , Evert Eriksson, 

Torsång. 

krafter - han blir aldrig något 
annat än en fattig, orolig, glädje
lös och bekymrad arbetsträl. 

Det står i en liten visa: 
»Jag lyfter ögat mot himmelen 
och knäpper hop mina händer. » 
Här är välsignelsens hemlighet. 

Människan skall mitt i arbete och 
möda vända sitt ansikte mot evig
heten och tacka Gud. Allting räc
ker då till - och det blir litet över 
- både till julklappar, till kollekt 
och till hjälp åt fattiga. Man behö
ver inte taga varor på kredit eller 
springa till pantbanken. Människor 
säger: »Jag förstår inte hur Jo
hanssons kan klara sig». Men de 
klarar sig. Ty »på Guds välsignelse 
beror allt. » 

Någon kanske anmärker, att man 
inte behöver några övernaturliga 
förklaringar till sådant: Johans
sons är sparsamma och arbetsam-

ma och noggranna; de kostar inte 
på sig någon lyx och inte något 
dyrbart uteliv. Men då kan man ju 
bara fråga: Varifrån kommer då 
denna sparsamhet och förnöjsam
het, denna ringa lust att gå på 
krogar och danssalonger? Beror 
den inte på ett själens lugn, som 
kommer av tro och bön? Och är 
inte det övernaturligare än något 
annat i denna oroliga och sönder
slitna värld? 

Den andra vägen till Guds väl
signelse heter givmildhet. 

En liten pojke delade sin mat
säck med ett stort och hungrigt 
sällskap - och den måltiden kom
mer människor alltid att minnas. 

Hur det egentligen gick till, när 
Jesus bespisade fem tusen män, det 
förstår vi inte. Och det är inte hel
ler så nödvändigt, att vi förstår 
det. 
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Ungdomskursen på Riis. 
I Dövstumvårdsrådets Ungdomskurs 

den 4-7 juli, deltog 22 ungdomar från 
hela landet, däribland 2 från Helsing
fors, Finland. Komminister Lund från 
Borlänge öppnade kursen efter guds
tjänst i Nors kyrka. Det var många in
tressanta och innehållsrika föredrag, 
som hölls för oss, bl. a. av pastor Lodin 
»Ett liv med mening, pastor Svenfors, 
»Ett liv med glädje», komminister Lund, 
»Ett liv med hälsa», kyrkoherde Thures
son, »Att vara i kyrkan», dövstumlärare 
Schyberg, »Att vara bland människor» 
och »Psalmboken som andaktsbok», pas
tor Svennas, »Hur ska jag läsa min bi
bel». ,Syster Karin Malmer berättade om 
diakonissans verksamhet och fröken 
Alma Abrahamsson »Ljuslågan», en 
legend av Selma Lagerlöf, 

Vi hade tur med vädret hela tiden, så 
vi kunde cykla ut och bada vid Vänerns 
strand och så en tur till Hembygdsgår
den, där kyrkoherde Mellkvist från N or 
berättade om ovannämnda gård. Och 
under lediga kvällar ha vi med liv och 
lust deltagit i olika folklekar och sånger 
under fröken Abrahamssons goda led
ning, så det var en fröjd för oss att få 
vara på Riis. 

Vid avslutningsdagen efter gudstjäns
ten i N ors kyrka nedlade vi en krans 
vid donatorn fröken Elisabet Daniels
sons grav. Vi känner den största tack
samhet och vördnad mot henne, för att 
hon hade den goda tanken att skänka 
oss dövstumma sitt hem Riis herrgård, 
som är till så stor nytta och glädje för 
många dövstumma. 

Vi äro också tacksamma mot alla som 
medverkat och givit oss ljus och glädje. 
För oss, som varit med på kursen kom
mer den att förbli ett angenämt och 
oförglömmeligt vackert minne. 

Margit Oarlström. 

Men i alla tider och hos alla folk 
finner vi små enkla berättelser, 
som handlar om 

»att giva det är alltid 
detsamma som att få» 

och de innehåller mycken erfaren
het och levnadsvisdom. 

Om vi är snåla och »gnidiga» och 
hårda mot våra medmänniskor, då 
stänger vi själva vägen för Guds 

Fröken Danielssons grav. 

Ungdomskursen leker. 

välsignelse. Men »den som förbar
mar sig ·över den arme, han lånar 
åt Herren och får vedergällning av 
Honom för vad gott han har gjort». 

Ingen blir fattigare genom att i 
kärlek dela med sig. Men mången 
har hjälpt genom att giva vad han 
kunde - och blev själv rik där
igenom. 

Fritt efter John Nilsson i »Vår Kyrka». 
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Föreningsledarekursen 0 

pa Riis. 

N ågra av föreningskursens ledare. 
Fr. v .: Pastor Sv enfors, Fröken · Fondelius, Konsulent 
11/falmberg, Pastor Lodin, Fröken Abr ahamsson, Syster 

Karin, P astor Svennas, R ektor Z omniarin. 

Riis, vilken klang har icke det nam
net nu fått för oss dövstumma, där vi 
nu årligen under sommaren få vila och 
hämta rekreation. Men också genomgå 
praktiska kurser av olika slag. 

Undertecknad, som i år deltagit i 
föreningsledarekursen, anordnad ge
mensamt av Dövstumvårdsrådet och 
Svenska dövstumförbundet, vill här 
skriva ned några minnen från kursen. 
Vi v9ro omkring tjugo deltagare från 
olika landskap samt två finska döv
stumma från H elsingfors. Efter guds
tjänst i Nors kyrka av Pastor Svennas 
öppnade kursen av R ektor Zommarin. 
Och så börja de för oss alla en givande 
och lärorik vecka, vi fick bl. a. en in
blick i en förenings arbetsuppgifter och 
styrelsens å ligganden och huru dessa 
borde i,Skötas till bå de föreningens och 
medlemmarnas bästa . I korthet sagt : 
allt till en ledtrå d för vår strävan att 
vara våra dövstumföreningar till nytta 
och gagn. 

Man fäste sig ock så vid, vilken g od 
kamratanda som var r å dande hela t i
den, och kursledarnas friska väsen som 
gjorde att till och m ed det allvarligast e 
ansikte kom att skina upp som solen i 
Karlstad. Utfärden i m otor bå t till Bärö 
i Väl}ern en solig sommardag med det 
medförda kaffet framdukat på en klip
pa var något som vi a lla uppskattade, 
och vi kände oss tacksamma em ot pas
tor Svenfors som ordnat om detta . Och 
syster Karins' mottagande när v i trötta 
och hungriga komma h em på kvällen 
inte att förglömma. Hon hade t r olla t 

fram ett härligt smörgåsbord, som på
minte om en julaftonskväll i h m:rgår 
dens gammaldags inredda kök. 

P å k vällarna samlades vi t ill lek ut e 
på gårdsplanen eller om vä dret var rn.u
let uppe i stora salongen till olika sitt
lekar och »sång», som vi har stor nytta 
av vid vå ra sm å fest er och samkväm. 

Kl. 9 va rje k väll samlades vi alla vid 
flaggstå ngen , där pastor Svenfors höll 
korum. Sedan ps. 434 sjungits firades 
flaggan ned, va r eft er vi gemensamt 
tecknade på å tbör dsspråket »Du gamla 
du fria». 

Sista da g en på R iis besö_kte vi fö r 
andra gången Nors kyrka. Där predi
kade pastor Lodin , Härnösand. Efter 
gudstjänsten samlades vi vid fröken Da 
nielssons grav, där en av kursdelta gar 
na nedlade en krans. 

Vid hemkomsten från kyrkan samla
des vi uppe i stora matsalen vid ett fö r 
nämt dukat luchbord m ed goda rätter , 
sist t å rta m ed kaffe. Och så var upp
brottstimm en inne och gla da och nöjda 
styrde vi färden h emåt. Och nu är a llt 
ett minne blott, m en ett stort och oför
glömligt m inne för livet, och säkert är 
det flera än jag som längtar tillbaka 
till Riis. 

E n som f ick vara m ed. 

Ur programmet : 
Kyrkoherde Mellkvist, Nor: H em

bygdsföredrag; Häradshövding Tur en, 
Västerå s: Om svenskt rättsväsen ; Sys
ter Karin : Om socia lvården förr och 
nu; P a stor Svennas: Om Sveriges k yr-
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Husmoderskursen 
0 pa Riis. 

Första raden fr. v. : Alice Johansson, Stockholm) 
Greta Sundberg, Stockholm, Anna-Greta WeissJ 
Upsala, Gunvor Olsson, Göteborg, Eva Löwing; 
Norrköping, Ingrid B ååth, Arboga, Rut Carlsson) 
Göteborg. Ov anför : Ester Karlsson, Göteborg, Sys
ter Karin, Husmor fröken IJandahl, Ester Linde
löw, Stockholm, May-Lis H einrichs, H elsin gfors, 
Fru Englund, B r oby, Elsa Abr arnsson, Stockholm 
RU Edvall, Upsala, Fröken Abrahamsson, Gunborg 

Larsson, Stockho!m, Olar y P etter sson, Arboga. 

Jag vill nu i korthet berätta litet om 
husmoderskursen på Riis den 10 till 13 
juli. De fyra dagarna förenade nytta 
och nöje och gav oss goda inblickar i 
frågor rörande hemvård, sjukvård och 
barnavård. 

De olika föredragen om hemvård hölls 
av Fru Englund. Hon visade också hur 
vi med olika redskap kan utnyttja tiden 
bättre inom hemmet och förkorta en 
husmoders arbetsdag. Hur erfaren en 
husmor än är, så var det dpck mycket 
nytt att lära, och vi är tacksamma mot 
Fru Englund, som gav oss så många 
värdefulla tips och råd om h emmets 
vård och skötsel. Flera av föredragen 
illustrerades med film. Vi fick se hur 
arbetet i köket var ordnat förr och hur 
det bör ordnas nu; om slakt och kött
styckning. Vida re förekom demonstra
tion av billig och god mat av hemkon
sulenten i Värmland. 

I 1sjukvårdsfrågor undervisade Syster 
Karin. Med stort intresse följde vi hen
nes skildring av arbetet inom diakoni 
och sjukvård och vi fingo inblick i hur 

ka ; Pastor Svenfors: Föreningsledaren; 
Rektor Zommarin: Föreningskultur; 
Fröken Abrahamsson: Våra förenings
möten; Fröken Fondelius: Våra före-

stort och uppoffrande detta arbete är. 
Syster Karin gav oss också många vär
defulla råd om hur man kan förebygga 
en del sjukdomar. Bland mycket annat 
av intresse fick vi lära oss, hur en sjuk
säng skall bäddas. Det rådde stor mun
teihet när några av oss bäddade fel -
det var ej så lätt som man trodde! 

Flera intressanta föredrag i uppfost
ringsfrågor hölls av Fröken Alma Abra
hamsson. Hon förde oss med det rätta 
sinnet in i barnets värld, som många av 
oss kände igen på sina egna barn. Fö
redragen var mycket givande med 
många frågor och svar omkring upp
fostrans svåra problem. 

Kursen inleddes med gudstjänst av 
pastor Svenfors och varje dag hölls 
morgon- och aftonbön. En dag for vi 
till Vänern på en härlig badutflykt. 

Det var givande och lärorika dagar 
och vi deltagare minnas med tacksam
het de många trevliga stunderna på 
Riis, där vi alla kände oss som en enda 
stor familj. 

E. A. 

ningssamkväm; R ektor Englund: Ord
förandens uppgifter; Konsulent Malm
berg: Sekreterarens och kassörens upp
gifter. 



Utfärd på Vänern. 

D e finska gäst.erna teckna. 

Fyll själen med renhet! 

En berömd konstnär besökte en 
dag en ung student. Studenten ha-
de prytt sitt rum med mycket dåli
ga och skamliga bilder och tavlor. 
Konstnären blev både förundrad 
och bedrövad. H:an tyckte så bra 
om den unge, käcke mannen. H:an 
sade icke något, men då han hade 
kommit hem, tog han en av sina 
tavlor och sände den till studenten. 

Denne blev förtjust över gåvan 
och skyndade sig att bereda plats 
för den vackra tavlan på väggen. 
Flera gånger om dagen stod han 
stilla och såg på den. Och ju mer 
han såg på den, desto mindre tyck
te han om sina gamla tavlor, som 
hängde vid sidan. De passade icke 
samman med den nya tavlan. De 
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Fr. v.: Margit Carlstr öm, Göteborg, 
Inge Malmen, Motala, (bakom) Britta 
Landahl (husmor) , Gunnar Aronsson, 
Hälsingborg, Nils-Erik Berggren, Mal
mö, Märta H edström, Stockholm, E ·inar 
Olsson, Malmberget, Felix och B ritta 
Franzen, Linköping, P er 1Vestling, 
Umeå (ovanför), Maj-Britt Bothen, 
Halmstad, Ake Olsson, Borlänge, John 

Karlsson, Södertälje. 

TACK! 
Sedan vi återvänt till hemlandet :från 

de minnesrika ledar- och ungdomskur 
serna på Riis, i vilka vi hade glädjen att 
få deltaga, ha vi nu den angenäma upp
giften att genom förmedling av denna 
tidning frambära till pastor S. G. Sven
fors, alla övriga dövstumpräster i Sve
rige och alla lärare vid kurserna vår 
djupaste tacksamhet för alla lärorika fö
redrag och för de upplyftande andakts
stunder, som andligen berikat oss. Bibel
stunderna och aftonandakten med flagg
strykningen äro tillfällen, som inristat 
sig i vårt minne. Även den glada sam
varon med utfärder, lekar och allsång 
komma vi aldrig att glömma. Alla de 
lyckliga dagarna vi tillbringade i det 
härliga Värmland på Riis vackra h err
gård minns vi med tacksamhet h ela vårt 
liv. 

Våra varmaste hälsningar över Bot
tenhavet till alla ledar- och ungdoms
kursernas lärare och våra kurskamrater 
runt broderlandet Sverige. 

Helsingfors den 22 juli 1946. 
Aura Ahlbäck. Torsten Rikström. 

voro för tarvliga, det förstod han 
nu. Den ena efter den andra blev 
borttagen. Utan att han märkte 
det, blev det en riktig revolution i 
hans rum. De gamla bilderna för
svunno, och i deras ställe kommo 
nya, som passade bättre samman 
med konstverket. 

Denna tavla med den renhet och 
skönhet, som den utstrålade, fick 
större betydelse för den unge man
nen än han själv anade. Som äldre 
förstod han det, och då brukade 
han säga till de unga: 

- Glöm icke, att er själ är lik
som en stor sal. Det gäller nu, vil
ka tavlor den blir fylld med. 

Den som fyller sin själ med rena 
och goda ting har ingen plats för 
och inte behov av de simpla och då
liga. 
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Predikan utan ord. 

Om vi ofta går i kyrkan märker 
vi snart, att gudstjänsten har en 
bestämd ordning. Och vi lär oss 
snart att tycka om den där ord
ningen. Den ene av oss tycker kan
ske särskilt mycket om en viss del 
av gudstjänsten, den andre tycker 
mest om något annat. Vi kan vara 
glada att gudstjänsten är så rik att 
den har något att ge oss alla. 

En liten del tycker jag alltid är 
särskilt högtidlig vid en gudstjänst 
för dövstumma. Det är, när präs
ten vid början och slutet av guds
tjänsten går fram till altaret och 
faller på knä. Det gör ju prästen 
också vid de hörandes gudstjänst, 
men då brukar församlingen sjunga 
en psalm under tiden, och då ser 
man ju i psalmboken och tänker på 
orden i psalmen. Men vid de döv
stummas gudstjänst, då ser alla på 
prästen, medan han går fram till 

altaret, och jag tycker, att det är 
som en hel predikan, när jag Ger 
prästen falla på knä och knäppa si
na händer. I början av gudstjäns
ten är det som om prästen skulle 
säga: Nu skall vi alla be Gud väl-

. signa vår gudstjänst. Vi ska be att 
prästen rätt kan tala Guds ord till 
oss och att vi skall kunna förstå 
vad Gud vill säga oss. Och när 
prästen knäböjer vid slutet av
gudstjänsten är det som om han 
sade: Låt oss nu alla tacka för vad 
Gud har talat till oss och bedja, att 
Gud hjälper oss att komma ihåg 
vad Han sagt och att alltid lyda 
Honom. 

Om vi verkligen använder den 
korta stillheten före och efter guds
t jänsten till att bedja till Gud och 
tacka Honom, då skall vi säkert :få 
välsignelse av vår gudstjänst. 

.K. 

KaJffekokning på, föreningsledarekursens utfärd. 
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Plan för ·daglig bibelläsning ." 
8 sept.-5 okt. 

Försök svara på följande :(rågor vid din dagliga bibelläs
ning: 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? 

8. 12 sönd. e. Tref. J esus har omsorg 
om de dövstumma. Mark. 7: 31-37. 

9. Joh. 12: 44-50. Jesus har kommit 
för att frälsa dig! 

10. Joh. 13: 1-11. Tag emot Jesus, även 
när du inte förstår honom (v. 7). 

11. Joh. 13 : 12-20. Vi skola tjäna var
andra. 

12. Joh. 13: 21-30. Sviker jag min Fräl
sare, liksom Judas gjorde? 

13. Joh. 13: 31-38. »Såsom jag har äls
kat eder, så skolen I älska var
andra». 

14. Joh. 14: 1-7. »Edra hjärtan vare ic
k e oroliga». (v. 1 ). 

15. 13 sönd. e. T ref. Vad skall jag göra 
för att få evigt liv ? Luk. 10: 23-37. 

16. Joh. 14 : 8-14. Bed i Jesu namn! 
17. Joh. 14: 15- 26. »Jag skall icke 

lämna der faderlösa». (v. 18). 
18. Joh. 14: 27-31. Har jag frid? 
19. Joh. 15 : 1-11. Jesus säger till oss : 

»Förbliven i min kärlek». (v. 9). 
20. Joh. 15: 12-17. Jesus har utvalt dig 

till sin vän! 
21. Joh. 15: 18-27. Vill du vara Jesu 

vän eller världens vän? 

22. 14 sönd. e. Tref. Tackar jag Gud ? 
Luk. 17: 11-19. 

23. Joh. 16: 1-15. Sanningens Ande 
skall leda oss fram till hela san
ningen. 

24. Joh. 16: 16-24. »Eder bedrövelse 
skall vändas i glädje. » (v. 20). 

25. Joh. 16: 25-33. Jesus har övervunnit 
världen. 

26. Joh. 17: 9-19. Jesus beder för oss. 
27. Joh. 17: 20-26. Jesus beder för dig, 

att du skall få komma till honom i 
himmelen! (v. 24). 

28. Joh. 18: 1-11. Jesus förrådes. 
29. Mikaels dag. Vi måste bliva såsom 

barn. Matt. 18: 1-10. 
30 Joh. 18 : 12-27. Förnekar jag min 

Frälsare, liksom Petrus gjorde? 
1. Joh. 18: 28-40. Jesus är sanningens 

Koung. 
2. Joh. 19: 1-7. Jesus blir slagen och 

plågad. 
3. Joh. 19: 8-16. Jesus dömes till dö

den. 
4. Joh. 19: 17-24. Jesus korsfästes. 
5. Joh. 19: 25-30. Jesus dör. 

Bön efter slutad bibelläsning: Tack, gode Gud, för att du 
genom ditt heZiJ.ga ord har frälst, lärt, förmanat och varnat 
mig. Hjälp mig att i dag lyda ditt ord. Giv mig en starkare 
tro. Och för mig av nåd tilf det eviga livet. Amen. 

Kursdeltagare på Riis uppställda till korum. 



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

L. 14. Norrköping, H edvigs kyrka kl. 4. 
Pastor Paunu fr. H elsingfors. 

S. 15. Stockholm, Finska kyrkan kl. 6. 
Pastorerna Hyvärinen, Uleåborg, 
Myyryläinen, S :t Michel, Paljak
ka och Paunu, Helsingfors. Där
efter mottagning för de finska 
prästerna på Dövstumföreningen. 
Socker medtages. 

L. 21. Norberg, Kyrkan kl. 2.30. 
S. 22. Västerås, Kyrksalen kl. 11.30. 
S. 22. Arboga, Tref.-kyrkan kl. 4.15. 
L. 28. Hallstavik, Kyrkari kl. 4.45. 
S . . 29. B ro by, Funbo Kyrka kl. 10. 
S. 29. Upsala, Tref.-kyrkan kl. 1. 

S. G. Sven fors. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31 

Syster Karin besöker 
L inköping, Förs.-hemmet, d. 22 sept. 

kl. 1. 
Adr.: Hägerstensv. 221, Aspudden. 

Tel. 45 70 03. 

L u n d s d i s t r i k t. 
S. 1. Växjö, Domkyrkan kl. 13,15. 
T. 5. Malmö, Margaretapaviljongen. 

Pildamm.sparken, kl. 19. 
L. 7. Eslöv, Kyrkan kl. 18. 
S. 8. Jönköp ing, Kristine kyrka kl. 

13.30 (Bratt). 
L. 14. Ystad, Förs.-hemmet kl. 17. 
S . 15. Lund, Dövstumskolan kl. 9.30. 

Barngudstjänst. 
S. 15. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal kl. 

16. 
L. 21 Hovmantorp. Dövstumhemmet kl. 

12. 
L. 22. Karlskrona. För s.-hemmet kl. 19. 
S. 22. Karlskrona, Kyrkan kl. 13.30. 
S. 22. Västervik, Kyrkan kl. 13 (Bratt). 
0. 25. Hälsingborg, Dövstumför. kl. 19. 
T. 26. Lund, Blindskolan kl. 19. 
L. 28. Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 

18,30. 
S. 29. Kristianstad, Förs.-hemmet kl. 

12.30. 
Tiden 1/9-5/9 tjänstgör Pastor G. 

Bratt, öjaby, Rappe, tel. Växjö 61 26. 
C. - A. A r e s ko g. 

Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
S. 1. örebro, Knista kyrka kl. 13. 
F. 6. Svärdsjö, Kyrkan kl. 18. Natt

vard. 
L. 7. Hofors, Kyrkan kl. 17. Nattvard. 
S. 8. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 14. 

Nattvard. 
L. 14. Kil, Järnvägshot. kl. 16,30. 
S. 15. Arvika, Kyrkan kl. 13. 
L. 21. Krylbo, Förs.hemmet kl. 16.30. 
S. 22. H edemora, Kyrkan kl. 13. Natt

vard. 

F . 27. Söderbärke, Kyrkan kl. 15. N att
vard. 

L. 28. St. Skedvi, Kyrkan kl. 16. N att
vard. 

S. 29. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 

Ivar Svennas, 
Slussgatan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S. 1. M ellerud, Förs.-hemmet kl. 10.00. 

Nattvard. 
S. 1. Bäckefors, Kyrkan kl. 12,45. 
S. 8. Mölltorp, Kyrkan kl. 12,30. 
S. 8. Skövde, Kyrkan kl. 3,30. 
L. 14. Lysekil, Förs.-hemmet kl. 12,00. 
L. 14. Uddevalla, Förs.-hemmet kl. 5,30. 
S. 15. Borås, Förs.-hemmet kl. 11,00. 
S. 15. Skene, Kyrkan kl. 4,00. 
L. 21. Kungsbacka, Kyrkan kl. 4,30. 

Nattvard. 
S. 22. Ulricehamn, Kyrkan kl. 1.00. 

H i lding B erg felt. 
Kungälv. Tel. 14. 

AVLIDNA. 
Hulda Kar olina Petersson, Bäckaby, d n 

20 juli, 73 år. 
Olga Henrietta Hansson, f. Karlsson , 

Lund, den 24 juli, 61 år. 
Per Olof Olsson, Stockholm, den 30 juli, 

63 å r. 
Linda Sofia Endrell, f. Svensson, Klint -

hamn, den 31 juli, 84 år. 
Knut Kristoffer Andersson·, Stockholm, 

den 22 aug., 65 år. 

JAG VILL HOS DIG FöRBLIVA, 
SOM ATERLöSTE MIG, 
OCH DIG ETT HJÄRTA GIVA, 
SOM EVIGT ÄL1SKAR DIG. 
NÄR DU MIG INNESLUTER 
UTI DIN KÄRLEKS FAMN, 
JAG LUGN OCH TRYGGHET NJUTER 
1 DENNA SÄLLA HAMN. 

Föreläsll'ingar. 
Norrköping, den 14 sept. efter guds

tjänsten: Pastor Paunu: »Från krigs
årens Finland». 

Borlänge. Församlingshemmet, den 21 
september kl. 18. Fru Vilma Renner. 

Älvdalen. Perjöns Cafä, den 22 sep
tember kl. 13. Fru Renner: »Eve Cur.i 
och Radium1». 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvdrdsrdd, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor 8. G. Svenfors. 

A/ 13 Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946 


