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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 

Bromma Kyrka i Stockholm. 

Sveriges folk i Kristi kyrka 

Fann en moders öppna famn. 

Hon var våra fäders styrka, 

Sveriges ljus var Kristi namn. 
0 

När m ot fiender vi gingo, 

När av ångest riket skalv, 

Segerkraft av Gud vi fingo 

Under kyrkans vigda valv. 
P. Nils son 
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Våra fäders styrka 
På dig förtröstade våra fäd er, 

och du räddade dern. Till dig ro
pade de och blevo hjälpta; på 
dig förtröstade de och kommo 
icke på skami. Ps. 22: 5-6. 

Selma Lagerlöf berättar i sin 
bok om »Nils Holgersson», hur den 
lille skånske pojken en söndags
morgon for fram över Sörmland. 
Under sig såg han de vita kyr
korna, och överallt hörde han 
klockorna ringa. Det ljöd så vac.:. . 
kert däruppe i luften. »Se en sak 
är då säker», sade pojken, »och det 
är, att vart jag än kommer här 
i landet, så skall jag alltid råka på 
sådana här ringande klockor.» 
»Och han kände sig trygg vid den 
tanken, ty det var, som om han 
inte skulle kunna komm:a riktigt 
vilse, så länge somr kyrkklockorna 
kunde kalla honom tillbaka med 
sina stora röster.» 

Har du någon gång tackat Gud 
för att du bor i ett land, där det 
finns kyrkor överallt. Ty det be
tyder att landet är kristet och att 
det finns människor som tro på 
Gud. Därför kan det aldrig bli så 
hemskt och mörkt . här, så länge 
kyrkorna finns och människor 
lyda det Guds ord, som där predi- . 
kas. Då finns det kärlek och barm-

härtighet överallt, även om 111i\11Jen 
vända ryggen åt:Guds ord och G wlH 
bud. Riktigt mörkt blir det aldrig. 

Våra fäder i gångna svåra oroH
tider visste, var de kunde få lju 
och hjälp. Och så byggde de sina 
kyrkor överallt. Många av dem 
byggdes med så starka murar, att 
de kunde bli som fästningar även 
mot fienden. En sådan kyrka visar 
bilden på första sidan, Bromma 
Kyrka, som nu tillhör Stockholm, 
~en som: förr låg långt utanför 
staden vid en vik från havet. Den 
byggdes som ett befästningstorn, 
en s. k. rundkyrka, mot slutet av 
11-hundratalet. I sådan kyrkor 
kunde våra fäder känna sig trygga 
mot fienden. Men både i krigs- och 
fredstid visste de, att där, i Guds 
hus, fingo de kraft och frid. Kraft 
att bära tunga tider och frid i 
själen mot all syndens och ond
skans makt. 

Hos Gud är du trygg. I Hans 
ord får du kraft. Då behöver· du 
inte frukta något ont. På Honom 
förtröstade ·våra fäder. Han är 
även vårt skydd, vårt starka värn. 

0 Gud, vår hjälp i gångna år 
Vår framtids hopp och frid. 
Du är_och blir, när allt förgår, 
Vårt hem för evig tid. 

(Sv. Ps. 470: 4.) 

Ett tack från Finland 
Den kända dövstumvännen Fru 

Ester Stade i Jakobstad har sänt 
ett brev, där tbl. a. följande säges: 

Fö~st ber jag få tacka för »De 
dövstummas kyrkoblad», vilken 
tidning redan hunnit för döv
stumvärlden bliva en kär och väl
kommen vän. Jag vill tro att det 
för mången får vara ett sändebud 
från vår käre himmelske Fader. Må 
han rikligt välsigna Edert och döv
stumvännernas i Sverige arbete för 
våra kära dövstumma! 

Tack för E'dra vänliga tankar och 
böner under denna för vårt land så 
tunga vinter! Måtte Gud i sin nåd 
skona vårt kära broderland, v -
rige! 

Tunga, outsägligt tunga, ldinch•:4 
fredsvillkoren ._ men iblott vi mm 
oss söka Guds Fadershand ·Lal onl 
allt i livet, går allt lättar att bära. 
Den dag skall · förvis o komma, di'L 
vi också däri finna p ren av v~ r 
Guds kärlek. 

Den kärlek och offervilligh t, 



som i så rikt mått strömmat emot 
oss från broder landen i Norden har · 
mången gång hos oss framkallat 
glädjetårar. Gud löne Sverige för 
allt vad det gjort för oss. Intet 
land i hela vida världen har gjort 
så mycket för ett annat land, som 
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Sverige gjort för oss! Det glömma 
vi aldrig! Genom Eder ber jag att 
till våra · ·okända, varmhjärtade 
vänner i Sverige få sända hjärtats 
innerligaste tack för allt, och en 
varm hälsning till Sveriges döv
stumma och dövstumvänner. 

Fredsstatyn 
De flesta vet nog, att det på 

gränsen mellan Sverige och Norge, 
vid järnvägen inte långt från 
Charlottenberg finns ett stort 
fredsmonument, ·som år 19,14 res
tes av norska och svenska freds
vänner. Men alla veta kanske inte, 
att ett liknande monument är rest 
på gränsen mellan Argentina och 
Chile i Sydamerika. 

Det hade vara många bittra 
strider mellan dessa båda länder, 
och mycket blod hade flutit. I bör
jan av 1900-talet började de båda 
länderna åter rusta för att för
svara sina anspråk. »Inte en tum 
av Chiles jord til'l Argentina», 
sade man på ena sidan. - »Vi till
låter inte, att en enda fotsbredd 
mark rövas från vårt fosterland!» 
ropade man på den andra sidan. 
Så upphetsade man varandra och 
påskyndade rustningarna. Vid 
påsktiden 1900 hade spänningen 
nått 1sin höjdpunkt. Fientligheter
na syntes oundvikliga. 

Lyckligtvis fanns det några för
ståndiga män, . som försökte finna 
en annan väg att lösa frågorna. 
År 1896 hade både länderna hän
skjutit sin tvist till drottning Vic
toria av England för att avgöras 
av henne. Men så dog drottningen 
och kriget syntes nu oundvikligt. 
Genom de kristna människornas 
inflytande beslöt man dock att 
hänskjuta saken till konung Ed
vard VII. Han lät en kommission 
besöka de båda länderna och år 
1902 avlämnade han sitt fredsför
slag, som antogs av de båda par
terna. 

När faran för krig hade över
vunnits, började de \båda folken 
inse, hur dåraktiga de hade varit, 
då de agiterat för krig, och de 
menade, att denna underbara 
räddning från krig borde firas på 
ett särskilt sätt. Och så godkände 
man ett förslag, att resa en Kris
tus-staty på den högsta punkten 
av gränsen. En plats utvaldes -på 
Andernas bergskedja, 4.000 me
ter över havet. 

Kanoner från fästningen i Bue
nos Aires smältes ned för att 
lämna material till den stora 
bronsstaty av Kristus, som en ung 
argentinsk skulptör fick i UPP
drag att utföra. Pengar samlades 
in hos de båda folken. 

Kristi ansikte är riktat så, a:tt 
ögonen skåda ut över de båda län
derna, och hans högra 'hand är 
upplyftad till välsignelse. På en av 
statyns grundstenar äro inristade 
följande ord : »Förr skola dessa 
berg vittra sönder till stoft, än 
folken i Argentina och Chile bryta 
den fred, som .de vid Kristus, för
sonaren, ha svurit att hålla.» På 
andra sidan läses : »Han är vår 
frid, han som av de båda gjort 
ett.» - Statyn invigdes den 13 
mars 1904 i närvaro av tusentals 
människor med en önskan, att den 
från Andernas krön skulle vittna 
inför en hel värld om frid på jor
den och människorna en god vilja. 
Därefter bads följ ande bön: 

»0 Gud, det är din vilja, att krig 
ej skall finnas. Släck hatets och 
själviskhetens eld och låt kärlek 
och endräkt råda bland folken ! 



36 

Giv fred åt nationerna, ordning 
och god vilja, och låt ondskans 
ande besegras! Låt din kärlek och 
godhet genomtränga människor
nas hjärtan! Vi bedja detta i din 
älskade Sons namn, den store 
Fridsfursten.» 

Ny biskop 

Till biskop över Västerås stift 
(Västmanland och Dalarna) har 
Kungl. Maj :t utnämnt Kyrko
herden i Balingsta, Hagby och 
Ramsta församlingar i Upland, 
Docenten vid Uppsala universitet, 
teol. och fil. d :r John Olof Cullberg. 

Biskop Cullberg är född i Hare
s tad, Göteborgs stift, år 189'5. Han 
.blev docent i religionsfilosofi i 
Uppsala 1926 och Kyrkoherde i 
_Balingsta år 1933. 

Andernas Kristus är en t=in j • 
påminnelse om att krig int a 
lösa tvistefrågor. Endast god vilj a 
och samförstånd kunna göra d t. 

Det högtidliga löfte, som des a 
två länder gåvo varandra vid 
Kristi fot har aldrig brutits. 

Västerås 

Våra tankar 

Våra tankar äro dolda. Ingen 
annan människa kan upptäcka 
dem. Många fina ocli märkvärdiga 
maskiner har människor gjort, 
men ingen har lyckats konstruera 
en apparat, som kan avslöja en 
människais tankar. 

Våra tankar äro »tullfria», bru
kar man säga. Det betyder, att 
ingen kan kontrollera dem. 

Ja, så tro vi. Men det är inte 
sant. Våra tankar kunna vi inte 
dölja. Även de hemligaste tankar 
skola en dag uppenbaras. Men 
huru? På vad sätt? 

En tanke blir till en handling ; 
man gör så, som man har tänkt. 
En handling som man gör gång på 
gång, blir till en vana. Vanan be
stämmer karaktären. Karaktären 

bestämmer, hurudant man gestal
tar sitt liv. Och livet har betydelse 
för evigheten. 

Så stor betydelse har tanken. 
Liksom sädeskornet läggas ned i 
jorden och en dag spirar upp och 
bär frukt, så är det ock med de 
tankar, som fylla vår själ. En dag 
uppenbaras vår karaktär i hand
ling vad vi tänkt djupast i våra 
hjärtan. 

Om våra tankar alltid söka 
mörkret, skola vi till sist komma 
i mörker. Men om våra tankar 
söka sig fram till ljuset, då skall 
ljuset bo i vår själ. 

En allvarlig människa behöver 
verkligen bedja den bönen: Sätt 
vakt om mina tankar! 



Med förbundna ögon 
är det svårt att finna rätta vägen, 
och förr eller senare går det illa . 

MÅNGEN går genom livet med mörker 
i sin själ, i sorg och oro. HAN 

sam är livets ljus kan även skingra 
mörkret i din själ och giva dig gläd
je och hopp. 

J es'lls sade : J ag är värlclens ljits; elen smn följ er mig) han 
skall förvisso icke vanära i mörkret) id an skall hava liv ets 
[jns. ( J oh. 8 : 12) 
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Det viktigaste 

Långt borta i västra Amerika 
bodde en bonde, som fö r länge s'e
dan räddat livet på en in~fam. 
Denne hade lovat, att han en gång 
skulle visa sin tacksamhet för 
räddningen. Men det tycktes som 
om något tillfälle inte skulle kom
ma. 

Men en sommarafton, då bon
den satt utanför dörren tiH sitt 
hus tillsammans med sin hustru, 
och deras ernda barn lekte vid sta
ketet, hoppade indianen plötsligt 
in över stängslet, grep barnet och 
sprang till skogs. Föräldrarna 
störtade efter honom med för
skräckta rop : »Vårt barn, vårt 
barn! Är detta ditt tack, samvets
lösa människa!» Men indianen 
bara sprang längre och längre in 
i ur.skogen. F,öräldrarna följde 
efter timme efter timme och blevo 
dödströtta. De voro säkert ett par 
mil från sitt hem, och natten bröt 
in. Då äntligen stannade indianen, 
lämnade de;m det gråtande barnet 
och sade: »Var lugna! Jag tänker 
inte röva bort ert barn. Men mina 
istamfr.änder · komma i natt att 
överfalla er by och döda alla. Då 
de . viss,te, att j~g var en vän till 
er, tv.ingade de mig att lova, att 
ingenting säga till er innan solen 

gått ned. Det fanns ingenting an
nat att göra för mig, om jag ville 
rädda er, än att föra bort ert 
barn, ty då vj;siste jag, att ni skulle 
följa efter mig.» 

Då :bonden nästa morgon åter
kom hem, var hela byn en rykan
de r uinihö1g och alla dödade. 

Det händer ibland, .att också 
Gud gör så, när det synes omöj
hgt att på :annat sätt rädda en 
människosjäl från syndens olycka. 
Det kan tyckas, som ville han ta 
ifrån dig det käraste du har, för 
att på så sätt väcka upp din själ 
ur likgiltighet och tröghet och 
kunna dra di,g till sig. Hur många 
föräldrar har inte under tider av 
sorg, vid sin älsklings sjukbädd 
el1ler vid en liten gravvård åter 
lärt att knäppa sina händer och 
bedja så 1som de gjort sorri barn. 
Då det gäller det högsta i livet, 
s 1jälens fräl1snin1g, då är inget pris 
för högt. Detta är nog. förkla
ringen till :så mycket ihär i livet, 
som annars är oförklarligt. Det är 
Gud, som ingriper mot en enskild 
människa eller mot ett helt folk 
föri att rädda. Faist det kan kän
nas mfä~kt och tungt. Själens 
fräJl1sning är dock det viktigaste 
av allt. 

En varning till alla dövstumma 

Det hände nyligen »någonstans 

Sverige» att en dövstum kom innanför 

ett militärt bevakningsområde och var 

nära att bli skjuten, då han icke stan

nade på vaktens tillrop. Det inträffade 

måste innebära en allvarlig varning till 

alla dövstumma, att icke gå i närheten 

av militära områden eller där man vet 

att det finns bevakningsposter. Och om 

det är nödvändigt, t. ex. därför att den 

dövstumme bor i närheten, är det bäst 

att bära armbindel, så att vakten ser 

att det är en döv person. Vakt har or

der att skjuta om hans kommando icke 

genast lydes. 

(Armbindel kan rekvireras hos 
Svenska föreningen för dövas väl, Val
hallav. 120, Stockholm. Pris 60 öre.) 
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TYSTA SK.OLANS 
skolor för yrkesundervisning 

LIDINGO I 

TYSTA SKOLAN, som under olika former ägt bestånd sedan år 
1860, anordnar fr. Q· m. hösten 1940 en ett= å två=årig kurs i söm~ 

nad samt valfri kurs i husligt arbete. Teoretiska ämnen ingå i kurserna. 
Skolan är belägen i Lidingö villastad (spårvagnshållplats Vasavägen) 
omkring en halv timmes väg från Stockholm. Den äger här år 1912 
uppförda ändamålsenliga, rymliga lokaler, omgivna av en vacker park. 

Styrelse, ekonomi. 
Som ovan antytts, upprättades skolan år 1860 och underhålles genom 
privata donationer och avkastningen av dessa. Aven statsbidrag har 
tilldelats densamma. Ve.rksamheten bestämmes och regleras av en 
styrelse. Ordförande i den är komministern m:. m. Arvid Holmbäck 
i S:t Matteus församling i Stockholm. Revisorer för räkenskaperna 
utses årligen av överståthållarämbetet. 

Skolans ändamål. 
Kurs I avser att giva eleverna grundläggande utbildning i sömnad för 
hem och konfektion. Dessutom beredes tillfälle till undervisning i 
husligt arbete. Elev, som visar särskild fallenhet för sömnad, kan 
efter kurs I få fortsätta i kurs Il ytterligare .ett år. Denna fortsatta 
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utbildning kommer att giva större möjligheter till självständigt ut:1 
övande av sömnadsyrket. 

Undervisningstid m. m. 
Kurserna börja omkring den 20 aug. och pågå 44 veckor med 40 
veckors undervisning och 46 undervisningstimmar per vecka. Arbets:1 
tiden är 8 timmar dagligen utom lördagar, då den är 6 timmar. Dess-= 
utom husligt arbete (valfritt ämne) 5 tim. pr vecka under 34 veckor. 
Sömnaden (32 tim. pr vecka) omfattar något linnesöm samt huvud~ 
sakligen klädsöm. 

De teoretiska ämnena (14 tim. pr vecka) utgöres av: materiallära 
(1 tim.), mönsterklippning och mönsterformning (2 tim.), fackteckning 
med stillära (2 tim.), yrkeshygien (1 tim.), gymnastik (2 tim.), yrkes:1 
ekonomi (5 tim.) och allmänbildande lektion (1 tim.). 
Under dessa lektioner beredas eleverna tillfälle till övningar i tal och 
avläsning. 
På särskilda studiedagar göras för det praktiska arbetet värdefulla 
besök på museer, fabriker m. m. 
Det husliga arbetet omfattar matlagning och bakning · enligt tidens 
krav samt övriga husliga sysslor. 

K u R s p L A N 

SÖMN ADSKURSERNA 
I. YRKESARBETE MED VERKTYGSLARA 

KLASS I. 

E R 

Verktygslära: Kort historik över symaskinens utveckling. Symaskinens konstruk~ 
tion, skötsel och användning. Olika symaskinstyper. Övriga för sömnadsyrket nöd~ 
vändiga verktyg och redskap inläras i samband med yrkesarbetet. 

Sömnad: övningar för maskin~ och handsöm inläras på linnesöm. Sömnad av 
underkläder till barn och vuxna, goss~ och herrskjorta, hushålls~ och sänglinne, 
event. babyutstyrsel och utstyrsel för babysäng med fackmadrass. Märkning. Stopp~ 
ning och lappning på maskin. . 
Detaljövningar till barnkläder och klänningar, såsom övningar av knapphål, sprund, 
gylf, västinfodring, olika slags fickor m. m. · 
Sömnad av arbetsrock, flick~ och gosskläder upp till 12 år. Sömnad av blusar, kjolar 
och enkla klänningar för vuxna. Omsyning och renovering av kläder. Tygberäkning 
och kostnadsberäkning. Sömnaden huvudsakligen beställningsarbetc. Sömnadsprov: 
En bomullsklänning. 

KLASS Il. 

Sömnad: Detaljövningar: för foderliv, för tyggarneringar i olika material samt för 
prydnadsstygn till klänningar. Bluslivsövning m. m. 
Sömnad av flkk~ och gosskläder, enklare sportkostym, flickkappa och gossrock. 
Sömnad av blusar, kjolar och klänningar av mera krävande art. Omsyning och 
renovering av kläder. Tygberäkning och kostnadsberäkning. Sömnaden huvudsak~ 
ligen beställningsarbete. Sömnadsprov: En ylleklänning. 
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Elevernas sällskapsrum 
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Kl a ssrum. En s kild und ervis n i n g 

2. YRKESLÄRA 

a. Materiallära: 

KLASS I. De textila råämnena såsom bomull, lin, hampa, jute, ull, silke och konst~ 
fibrer. Råämnenas egenskaper och beredning till garn och tyger. Tygers användning. 
Undersökning av materfalet med avseende på ursprung, kvalitet och färgäkthet. 

KLASS Il . Repetition av i l:sta klassen genomgången materiallära. Fortsatta under~ 
sökningar av materialets ursprung, kvalitet och färgäkthet. 

b. Mönsterklippning och mönsterformning: 

KLASS I. Måttagning och tillklippning av mönster till linnesöm och till barnkläder 
för olika åldrår efter normalmönster. 
Måttagning och mönsterformning till klänningar, tillklippning av mönster efte r 
avprovat foderliv. · 
Tygberäkning och kostnadsberäkning. 

KLASS Il. Måttagning. Uppstoppning av provdockor. Utarbetande av modeller 
på provdocka. Tygberäkning och kostnadsberäkning. 

c. Fackteckning med stillära: 
KLASS I. 
Fackteckning: Färgstudier, stoffmönster, färgsammansättningsövningar ; randiga 
och rutiga tyger ; med dessa sistnämnda som material förslag till barnkläder. 

Stillära: Kortfattad framställning av klädedräkten under olika tidsperioder. Fram .. 
ställningen belyses av ljusbilder. 



Skolköket 

KLASS Il. 

Facktecknings Fortsatta färgstudier. Studier av ornament för omarbetning till olika 
slags klänningsgarneringar. 
Förslag till blusar och klänningar. 

Stillära i Repetition av kortfattad framställning av klädedräkten under olika tids:: 
perioder. Framställningen belyses av ljusbilder. 

d. Yrkeshygien: 
KLASS I. Arbetslokalens och arbetets hygien. Yrkets faror och skadliga verkningar 
på hälsan; motverkande åtgärder för faror i arbetet, vikten av personlig och all:: 
män hygien . Sjukdomar. Bostad, kläder och njutningsmedel. Första hjälpen vid 
olyckshändelser. 

e. Gymnastik: 
KLASS I o. Il. För att främja elevernas kroppsliga utveckling och för att bort:: 
och motverka hållningsfel anordnas 2 timmar i veckan gymnastikövningar. 

3. YRKESEKONOMI 
a. Affärsräkning: 

KLASS I. Prisberäkningar, ränte:: och rabatträkningar. Växlar, aktier och obliga
tioner. Bankväsendet. 

b. Ajfärsskrivning: 
KLASS I. Uppsatsskrivning. Annonser och annonssvar. Brevväxling med leveran:: 
törer och kunder. Paket:: och penningförsändelser. Reverser och borgensförbindelser. 

KLASS IL Uppsatsskrivning. Uppsättning av räkningar, kvittenser och fullmakter. 
Inkassering. Något om konkurs. Formulering av platsansökan; Mantalsskrivning och 
försäkring m. m. 
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Sysalen 

c. Kalkylation: 
KLASS IL Grunderna för kalkylering. Olika slags utgifter för yrket. Kostnads:o 
beräkningar. 

d. Bokföring: 
KLASS Il. Kostnadsförslag till uppsättning av mindre syatelje. Enkel bokföring 
med kolumnsystem. Deklaration. 

4. YRKES~ OCH ARBETARLAGSTIFTNING. 

KLASS Il. Kort översikt över den allmänna ekonomiska utvecklingen: hantverket 
och industrialismen; näringsfrihet. Arbetarlagstiftning, arbetarskydd och arbetsavtal. 
Sociallagstiftning såsom allmän pensionsförsäkring, sjukförsäkring och moderskaps..
skydd. Arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. 

5. ALLMANBILDANDE LEKTIONER 

KLASS I o. Il. Föreläsningar över värdefulla ämnen och personligheter. Föreläs~ 
ningarna belysas av ljusbilder. 

KURS I HUSHÅLLSGOROMÅL 
(34 veckor med 5 tim. per vecka) 

1. HUSHÅLLSGOROMÅL 

Matlagning: Beredning av enkel och god s. k. husmanskost med särskild tanke på 
hemmaproducerade födoämnen och tillämpad modern näringslära. 



45 

Provning vid sömnadsundervisningen 

Bakning: Beredning av matbröd, finare bakverk i mån av tid. Användning av 
olika slags jäsmedel. 

Konservering: Utförande av den konservering, som anses lämplig ni ed hänsyn 
till den tid, under vilken kursen pågår. 

Rengöringsarbeten m. m.: Diskning, polering, skurning, städning, storrengöring. 
Tvätt av handdukar, gångkläder, kulörta kläder, ylle, gardiner; mangling; strykning ; 
fläckuttagning. - Dukning, uppläggning, servering. · 

2. HUSHÅLLSLÄRA 

Närings:: och födoämneslära: Matlagningslära med demonstrationer av olika 
tillagningssätt. 
Kroppens behov av näringsämnen. Näringsämnena, deras uppgifter, egenskaper och 
förekomst i födoämnena. 
Olika födoämnesgrupper. Kännetecken på god och dålig vara. 
Olika metoder för konservering med särskild hänsyn tagen till bevarande av vita:: 
miner och mineralämnen. 
Sammansättning av ur näringsvärdesynpunkt lämpliga matsedlar. 

Bostadsvård: Bostadens inredning, vård och rengöring; möblers och husgeråds::: 
sakers beskaffenhet, vård och rengöring. 

Hushållsekonomi: Ekonol;lliska beräkningar rörande tid, heminredning, egen 
produktion m. m. 

3. HÄLSOVÅRD 

Betydelsen för folkhälsan av renlighet, frisk luft, solljus, kroppsrörelse och lämplig 
näring. 
Späda barns och småbarns dagliga skötsel, deras föda, beklädnad m. m. De vanli::: 
gaste barnsjukdomarna. Viktiga synpunkter i fråga om barnens utveckling och fostran. 
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· lnträdesfordringar m. m. 
För tillträde till kurserna fordras att sökanden fyllt 18 år. Företräde 
äger den, som genomgått dövst.umskola. 

Undervisningen är avgiftsfri. Därjämte erhålla eleverna gratis kost 
och logi på skolan. 

Elev, som genomgått fullständig kurs, erhåller avgångsbetyg. 

Ansökningar. 
Inträdesansökan ställes till Styrelsen för Tysta skolan, Lidingö I och 
insändes före den 15 juni. Den skall vara åtföljd av avskrift av 
skolbetyg, läkarintyg, åldersbevis samt uppgift om sysselsättning 
etter skoltidens slut. 

Vidare upplysningar lämnas av skolans föreståndarinna, adress 

TYSTA SKOLAN, LIDINGÖ I. 
Tel. 65 04 57 

Ex teriö r a v skolan fr å n parks i dan 



47 

Plan för daglig bibelläsning. 

2 sönd. e. Tref. 2 juni. Kämpa för din 
salighet! Luk. 14: 25-35. 

M. Luk. 14: 16-24. Du är inbjuden till 
Guds rike. 

T. Luk. 9: 51-56. Kristus vill frälsa 
oss. 

0. Luk. 9: 57-62. Följ Kristus! 
T. 1Tim.1: 18-19. Kämpa trons goda 

kamp! 
F. 1 Per. 2: 11-12. Strid mot själens 

fiender! 
L. 2 Tim. 4: 17-18. Kristus styrker 

oss i kampen. 

3 sönd. e. Tref. 9 juni. Gud längtar efter 
dig. Luk. 15: 11-24. 

M. Luk. 15: 1-10. Det bliver glädje i 
himmelen över varje syndare, som 
gör bättring. 

T. 1 Petr. 5: 6-11. ödmjuken eder 
inför Gud! 

0. Rom. 2: 9-10. Bedrövelse skall 
komma över den som syndar. · 

'11
• Matt. 9: 9-13. Jesus kallar syn

dare. 
F. Ef. 2: 4-7. Gud är rik på för

låtelse. 
L. Rom. 2: 4. Låt Guds godhet föra 

dig till frälsning. 

4 sönd. e. Tref. 16 juni. Varen barm
härtiga! Luk. 6: 36-38. 

M. Matt. 7: 1-6. Dömen icke! 
T. Matt. 5: 38-42. Visen kärlek mot 

varandra! 
0. Rom. 14: 7-8. I liv och död höra 

vi Herren till. 
T. Rom. 14: 9-12. Vi skola alla stå 

inför Guds domstol. 
F. Gal. 6: 1-7. ·Bären varandras 

bördor! 
L. Fil. 2: 5-11. Varen så till sinnes, 

som Jesus Kristus var! 

5 sönd. e. Tref. 23 juni. I Jesu efter
följd. Joh. 1: 35-42. 

Midsommardagen. Vem är störst i him ... 
riket? Matt. 18: 1-10. 

T. Matt. 16: 13-17. Vad säger du om 
Jesus? 

0. Apg. 26: 1-18. Pauli omvändelse. 
T. 1 Petr. 3: 12-13. Ingen kan skada 

den, som gör det goda. 
F. Apg. 13: 46-49. Gud kallar hed

ningarna till sina barn. 
L. 1 Tess. 4: 4-7. Du är kallad att 

leva ett heligt liv. 

6 sönd. e. Tref. 30 juni. Lydnad mot 
Guds bud. Matt. 5: 17----19. 

M. Matt. 5: 20-26. Var vän med din 
broder! 

T. Matt. 5: 27-37. Lev i renhet! 
0. Matt. 2: 1-12. De vise männen 

lydde Gud. 
T. Joh. 15: 9-11. Kristus var lydig 

mot Gud. 
F. Apg. 4: 19-22. Lyd Guds mer än 

människor! 
L. 1 Petr. 1: 1-2. Vi äro utvalda till 

lydnad. 

Kristi förklaring dag. 7 juli. På för-
klaringens berg. Matt. 17: 1-8. 

M. Luk. 14: 12-15. Hjälp de lidande! 
T. Matt. 6: 25-34. Tro på Guds hjälp! 
0. Apg. 12: 1-11. Gud hör bön. 
T. Joh. 10: 11-16. Den gode herden. 
F. Matt. 11: 25-28. Kom till Jesus! 
L. Matt. 11: 29-30. Lär av Jesus! 

3 Böndagen. 14 juli. Visa alla, att du ä'r 
en kristen! Matt. 28: 18-20. 

M. Matt. 7: 15-21. Bär du god frukt? 
T. Hebr. 13: 7-9. Låten eder icke 

vilseföras ! 
0. Joh. 14: 5-10. Jesus är vägen till 

det eviga livet. 
T'. Upp. 15: 2-4. Guds vägar äro 

rättfärdiga och sanna. 
F. Mlatt. 18: 1-7. Tagen eder till vara 

för förförelser! 
L. Joh. 8: 12-14. Den som följer 

Jesus, vandrar icke i mörkret. · 

9 sönd. e. Tref. 21 juli. Använd Guds 
gåvor rätt! Luk. 12: 42-48. 

M. Luk. 16: 1-9. Du skall göra räken
skap inför Gud. 

T. Luk. 16: 10-17. Var alltid ärlig! 
0. 2 Tess. 3: 10-13. Förtröttas icke 

att göra det rätta! 
T. 1 Kor. 10: 12-13. Gud .låter eder 

icke frestas över förmåga. 
F. 1 Tim. 1: 12-14. Tacka Kristus, 

som ger dig kraft. 
L. Ef. 5: 15-21. Tacken Gud för allt! 

10 sönd. e. Tref. 28 juli. Förkasta icke 
Jesus Kristus! Matt. 11: 16-24. 

M. Luk. 19: 41-48. Jesus rensar 
templet. 

T. Hebr. 3: 12-14. Se till, att du icke 
har ett ont, otroget hjärta! 

0. Hebr. 3: 15-19. Gud vredgas på 
den, som syndar. 

T. Hebr. 4: 1-3. Har Guds ord blivit 
dig till nytta? 

F. Luk. 23: 39-43. Kom ihåg Jesus 
Kristus! 

L. Joh. 6: 66-71. Jesus har det eviga 
livets ord. 
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Gudstjänster i juni. 
S t o c k h o I m s d i s t r i k t. 

L. 1. Upsala, Domkyrkan kl. 3,30. 
S. 2. Broby, Funbo Kyrka kl. 10. 
S. 2. Stockholm, Storkyrkan kl. 2,30. 
L. 8. Visby, Domkyrkan kl. 7. 
S. 9. Visby, Domkyrkan kl. 2. Natt

vard. 
'I''. 13. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 

11,15. Nattvard. 
F. 14. Kisa, Kyrkan kl. 3,30. 
L. 15. Mjölby, Kyrkan kl. 5. Natt

vard. 
S. 16. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
S. 16. Norrköping, Hedvigs Kyrka kl. 

4,30. 
F. 21. Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15. 

Nattvard. 
L. 22. Enköping, Kyrkan kl. 2,30. 
L. 29. Katrineholm, Kyrkan kl. 3,30. 
S. 30. Södertälje, Kyrkan kl. 1. 

S. G. S v e n f o r s, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

s. 2. 
L. 8. 
s. 9. 
L. 15. 
s. 16. 
s. 23. 

L. 29. 
s. 30. 

L u n d s d i s t r i k t. 
Hälsingborg, Maria kyrka kl. 1. 
Älmhult, Kyrkan kl. 6. Nattv. 
Ängelholm, Kyrkan kl. 3. 
Nässjö, Ky:rkan kl. 6,30. Nattv. 
Eksjö, Förs.-hemmet kl. 1,15. 
Lund, S :t Mikaels kap. kl. 12. 
(Se nedan!) 
Vetlanda, Kyrkan kl. 6. 
Borgholm, Kyrkan kl. 12,30. 

Lund. Efter gudstjänsten den 23 juni 
håller Föreningen till förmån för döv
stumma i Skåne och Blekinge sitt års
möte å Dövstumskolan. - Därefter firar 
Sydsvenska Dövstumföreningen sin 50-
årsfest, ävenledes å Dövstumskolan. 

G. Bratt, 
Kronobergsgatan 18, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
L. 1. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45. 

Nattvard. 
S. 2. Borås, Caroli kyrka kl. 1,30. 

Nattvard. 
S. 2. Svenljunga, Kyrkan kl. 5,15. 

s. 9. 
s. 9. 
L. 15. 
s. 16. 

Nattvard. 
Vänersborg, Kyrkan kl. 1,45. 
Alingsås, Kyrkan kl.6,15. Nattv. 
F'alköping, Kyrkan kl. q. 
Skara, Domkyrkan kl. 9,30. 
Nattvard. 

S. 16. Lidköping, Kyrkan kl. 2,30. 

0. 19. 
L. 22. 
L. 22. 
s. 23. 
s. 23. 
M. 24. 

Nattvard. 
Stenkyrka, Kyrkan kl. 1. N attv. 
Laholm, Kyrkan· kl. 11. N attv. 
K näred, Kyrkan kl. 1,30. 
Halmstad, Dövstumför. kl. 11. 
Varberg, Förs.-salen kl. 3,15. 
Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 

L. 29. 
L. 29. 
s. 30. 

Mölltorp, Kyrkan kl. l 2. Nuttv. 
Töreboda, Kyrkan kl. G. Nnttv. 
Skövde, Kyrkan kl. 12,öO. N ntt 

H i l d i n g B e r g f l t, 
Kungälv. Rt. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
S. · 2. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. I:$. 
L. 8. Örebro, Nikolaikyrkan kl. I(;. 

Konfirmation och Nattvard. 
S. 8. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 
Då undertecknad f. n. är inkallad i mili 

tärtjänst meddelas övriga Gudstjänst r, 
som kunna anordnas, genom person I ig· 
kallelse. 

Carl-Åke Areskog, 
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78. 

Föreläsningar 
Visby den 8 juni efter Gudstjänst n. 

Pastor Svenfors: »Stjärnevärld ns 
under», ljusbilder, samt den 9 juni: 
»Bakterierna - våra vänner och fi 11 -

der», ljusbilder. 
Tierp den 13 Juni efter Gudstjänsh>n. 

Pastor Svenfors: »Nathan Söderblom. 
Film. 

Gä.vle, S:t Ansgars hus den 8 juni 
kl. 7. Söderhamrn, Folkets hus den 9 juni 
kl. 2. Fröken Fondelius: Luftskydd. 

Bollnäs, Förs.-salen den 9 juni kl. 7 . 
Fröken Fondelius: Det nya Turkiet. 

Umeå, folkskolan den 10 juni kl. (i. 
Skellefteå, folksk. den 11 juni kl. 6, ch 
Öjebyn, folksk. den 12 juni kl. 7. Frök •11 
Fondelius: England på nära håll. 

Vilhelmina, folksk. den 14 juni kl. G. 
Ormsjö, folksk. den 15 juni kl. 6. öste?·
sund, folksk. den 17 juni kl. 7. Kaxås, 
folksk. den 18 juni kl. 6. Dövstumlärar 
Hj. Klefbom: De viktigaste utländska 
kulturväxterna. 

AVLIDNA. 

Ulrika Jansson, Grangärde, Dalarna, 
den 23 mars, 56 år. 

Johan Rodin, Edane, Värmland, den 
22 april, 65 år. 

Hulda Lovisa Sköld, Glanshammar, 
Nä;rke, den 25 april, 61 år. 

Änkefru Emma Dufberg, f. Pettersson, 
Kungsör, den 14 maj, 78 år. 

Britta Maria Dahman, Hagfors, Värm
land, den 16 maj, 86 år. 

Johanna Lovisa Lundgren, Stockholm, 
den 21 maj, 76 år. 

Jag förtröstar på Guds nåd alltid o ·h 
evinnerligen. (Ps. 52: 10.) 

Nästa nummer av Kyrkobladet ut
kommer den 1 augusti. 

A/B Gustaf Lindströms poktr., Stockholm 1940 




