
N:r 6. Arg. 17. Augu:sti 1046 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

De fagra blomsterängar 
Och åkerns ädla säd, 
De rika örtesängar 
Och lundens gröna träd, 
De skola oss påminna 
Guds godhets rikedom, 
Att vi den nåd besinna, 
som räcker året om. 

Sv. ps. 474: 2. 
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Morgonbön på idrottsledarekursen på Riis 

av Gymnast-i:kdireidör HENRY RIGARDT. 

Ynglingar kunna tröttna och 
falla. Men de som bida efter 
Herren få ny kraft och hasta 
framåt. 

Gud tycker inte om svek. Han 
vill att vi skola vara fullt ärliga. 
Om det är så, att vi i vår kammare 
vända oss till Honom för att få 
hjälp och tröst, så vill han också, 
att vi utanför kammaren skola vå
ga visa vem vårt hjärta bekänner 
sig till. Alltså våga visa klar flagg. 

Jag är övertygad om, att det 
finns många idrottsmän, som är 
sant kristna. Idrottsmannen h,ar 
säkerligen ganska lätt att fatta re
ligionens väsen. Idrottsmannen er
far ofta, att det bakom idrottsliga 
prestationer inte bara är en kropps-
lig kraftutveckling utan också en 
själslig; något fullständigt utgi
vande, som går utanför det rent 
kroppsliga. Självutgivenhet, bero
ende och ödmjukhet är utmärkande 
för den kristne och många gånger 
också för idrottsmannen. 

Gud går gärna med in på idrotts
platsen. Jag såg en gång en 17 -
åring på Stadion knäppa sina hän
de.c, då han samlade sig för att 
svinga sig över höjdhoppsribban 
på 184 cm. 

Var det en självisk bön? -
Kanske? Men det kunde också vara 

en bön om seger för lagets eller 
klubbens skull. Eller kanske t. o. m. 
för en seger åt Gud själv. En seger 
kan väcka tacksamhet och ödmjuk
het inför Gud. Den upplevelsen kan 
jag själv vittna om. 

Det är av största vikt, att vi i 
vardagsarbetet praktiserar vårt 
vänskapsförhållande till Kristus. 
På många kyrktorn finns det en 
tupp som symbol för vaksamhet. 
Må vi aldrig glömma Kristus, så 
att vi i ord eller handling förneka 
Honom. Ofta tvingas vi väl att gå 
mot strömmen, men det är något 
för oss. idrottsmän. Veklighet pas
sar oss illa, men däremot vågsam
het. Det är endast de levande 
fiskarna som gå mot strömmen; de 
döda flyta med. 

Utan kontakt med en kraftkälla 
skulle ett elektriskt lok aldrig av 
egen förmåga kunna röra sig fram
åt eller uppåt - endast utför. För 
att vara levande kristna är det lika 
nödvändigt för oss att ständigt ha 
kontakt med vår Mästare. Ensam
ma förmå vi just intet. Men med 
Honom kan Han t. o. m. ge oss 
kraft att dra med någon kamrat, 
som står där på sidan. Det gör 
livet rikt och glädjefyllt. »Vi få 
kraft av Honom och s_kynda fram
åt,» 

En. skvallerhistoria. 
Jag har tänkt mycket på vad jag 

skulle säga i kväll, men jag har 
inte kunnat finna på något bättre 
än en skvallerhistoria. Det är en 
saga skriven av H. C. Andersen, 
Danmarks store sagoförfattare. 
Jag kan inte berätta den ordagrant 
utan tar den ur minnet. 

Det hade kommit en ny höna till 
en hönsgård någonstans. Det var 
en fin höna med en vacker, vit 

fjäderskrud. De andra hönsen var 
bara gråspräckliga. Det var ju inte 
så märkvärdigt att tuppen i höns
gården blev förtjust i den nya lilla 
hönan. Var hönan gick, alltid 
sprang tuppen efter henne. Ibland 
hände det också att han sparkade 
upp mask ur jorden, och han såg 
då till att det var den vita hönan 
som pickade i sig masken. 

De andra hönsen började känna 



sig bortglömda. Förut uppvaktade 
tuppen dem, men nu brydde han 
sig inte längre om dem. Det var 
den nya hönan han tänkte . på. 
Svartsjukan började härja i höns
huset! 

Så en dag satt den vita hönan 
och putsade sina fjädrar; hon rus
kade på sig, och då föll en fjäder 
till marken. Hönan tittade på den 
och sa': »Där föll den) och det var 
bra; nu blir min f jäderskrud myc
ket lättare öch vackrare och , kan
ske tuppen blir förtjust i mig nu. » 
Det var sagt på skämt. Men de 
andra hönsen hörde, vad hon sade 
och började kackla med varandra. 
»Hörde ni va' hon sa'; den där fjä
dern plockade hon av sig bara för 
att behaga tuppen» - och snart 
var skvallret i full gång. Det spred 
sig fort, ty vinden fick fatt i histo
rien och förde den vidare till andra 
hönsgårdar i landet. Men det 
märkvärdiga var, att för var gång 
den berättades blev den värre och 
värre och allt mer förändrad. I en 
hönsgård hette det: Har ni hört 
historien om en höna hos gran
nens. Hon har plockat av sig fyra 
fjädrar bara för att behaga tup
pen. Det är alldeles sant, jag har 
själv hört det! - Nästa gång lät 
det så här: Har ni hört den för
skräckliga historien! I en höns
gård någonstans har en höna ploc
kat av sig alla fjädrarna bara för 
att behaga tuppen. - Och så gick 
skvallret vidare. 

En vacker dag kom historien 
tillbaka till den första hönsgården, 
men då var den så förändrad att 
hönsen själva inte kände igen den. 
»Har ni hört, kacklade hönsen, har 
ni hört den hemska historien! Fy
ra höns hos grannen har plockat 
av sfg alla fjädrarna bara för att 
behaga tuppen. Det är alldeles 
sant, j~g har själv hört det berät
tas.» Också den lilla vita hönan 
hörde historien och kacklade med 
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de andra hönsen. Aldrig kunde hon 
tro, att det var hon själv, som var 
upphovet till den. 

Jag kan aldrig höra den sagan 
utan att få dåligt samvete. Den 
stämmer in på mig själv, och kan
ske också på mina kamrater. Vi 
är liksom de där hönsen. Alltid när 
vi är bortbjudna eller när vi sitter 
tillsammans och pratar, så börjar 
vi skvallra. Har ni hört, ack så 
hemskt! - men det är sant, jag 
har hört det själv! Och så skvall
rar vi vidare och ryktet går vi
dare. Det är roligt att skvallra 
tycker vi, man får veta så mycket 
om sina bekanta. Aldrig en minut 
tänker vi på att vi förstör våra • 
bekantas goda namn och rykte. 
Det är först när vi hör någon 
skvallerhistoria om oss själva, som 
vi känner oss sårade. 

Det finns en präst hemma i 
Värmland, som är en riktigt mo
dig man. En dag hade prästfrun 
kafferep. Tanterna satt där och 
skvallrade som vanligt. Har ni 
hört; det är alldeles sant; oh så 
hemskt! Inte trodde jag det om 
henne! - Plötsligt reste sig präs
ten upp och bad att få läsa en 
psalm. Han läste: »Se Jesus är ett 
tröstrikt namn och i all nöd vår 
säkra hamn. Igenom Jesus få vi 
nåd och finna på det bästa råd. » 
Det blev alldeles dödstyst i rum
met. Det dröjde en bra stund, in
nan samtalet kom igång; men äen 
kvällen var det ingen som skvall
rade mera. 

Tänk om någon av mina kam
rater eller jag själv vågade göra 
likadant. Om någon reste sig upp, 
när vi är som mest i skvallertagen, 
och sade: »Nej, nu får det vara 
slut på det här; låt oss byta sam
talsämne.» Det skulle nog bli en 
läxa. Kanske det kunde lära oss 
att sluta skvallra. 

Ingrid N orbäck. 
Vid en kyrkkväll för ungdom 
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Konfirmanderna Vänersborg. 

Första raden fr. v.: Ak.e Nilsson, Hagfors, Jan Hansson, Trollhättan, Erik Olsson, 
Skee, Ingemarr Johansson, Kinna, Lilly Klasson, Dannike, Kerstin Bengtsson, Fal
kenberg, Britt Svensson, Hyssna, Ingrid Johansson, Nössemark, Siv Mattsson, 
Upphärad, Gunnar Palm, Bolstad, Stig Lundahl, Vargön, Elis Johansson, !dala, 
Allan Johansson, Högsäter. Andra raden: Dövstumlärarna F. Wikström, M. Lind
kvist, G. Lindkvist, rektor Gustafsson, dövstum!. Furå och Peter son, pastor Swaren, 
dövstum!. S. Wikström, vik. husmor Egenwall, syster Maja, dövstum!. B. Svensson 

och gymnastikdir. Sundbeck. · 

Pingsten på Riis. 

Riis herrgård - de dövstummas 
paradis - slog pingstafton upp 
sina portar för dem som ville till
bringa helgen där. En del hade an
mält sig i förväg, andra kom på 
besök för dagen. Tillsammans blev 
det en ganska ansenlig skara. Ingen 
behövde ångra sig ty bättre än vi 
hade kunde ingen önska sig det. 
Den som längtar efter avkoppling 
kan utan tvekan resa till Riis. 

Riis ! vilken klang har inte det 
ordet. De bästa tankar väckes till 
liv när det namnet nämnes. På 
Riis trivs man, där möter man 
människor som vilja sprida glädje 
- verklig, sann glädje. Där möter 
man människor med tjänaresinne. 
Ingen känner sig överlägsen, ingen 
känner sig underlägsen. Det är som 

om alla erinrade sig Jesu ord: »I 
ären alla bröder». 

Ett omväxlande program hade 
uppgjorts. Två gudstjänster höllos, 
pingstdagen på Riis av pastor 
Svenfors och på annandagen i N ors 
kyrka av pastor Svennas. Döv
stumlärare Schyberg talade om 
»Vår svenska psalmbok». övriga 
medverkande voro pastor Lund, 
Syder Karin och fröken Abra
hamsson. Dessutom hade vi gläd
jen ha fruarna Svenfors, Svennas 
och Schyberg ibland oss. Den per
sonliga samvaron med dess förtro
liga samtal var mycket givande. 
En del filmer visades och så var 
det naturligtvis lekar och allsång 
som fröjdar både gammal och ung. 
Dagarna avslutades som sig bör 
med aftonbön. 
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Konfirmanderna Orebro. 

överst fr. v. Anders Berglund, Hultsfred, Sv.en Ljunggren, Trollhättan, Seth Karls
son, Långsele, Birgit Ahnberg, öskeviksby, Barbro Falk, Västerås, Laila Dahl
berg, Örnsköldsvik, Britta Karlsson, Drängsmarkby, Elvy Eriksson, Bureå, Gurli 
Allberg, Rådom, Vivan Byström, Själevad, Runar Karlsson, Hörnsjö, Gunnar Ras
musson, Stjärnhov, Kurt Karlsson, östra Ryd, Sten Ulfsparre, Svanöbruk. Näst 
överst: Erik Kjellsson, Kälarne, Kjell Andersson, Gesunden, Ingrid Björn, Katrine
holm, Hjördis Näslund, Skönsmon, lnga-Lill Norlin, By kyrkby, Iris Ekman, .Anäset, 
Gustaf Johansson, Bodafors. Nederst: Rektor Zommarin, fru Ebba Johnsson, pastor 

Svennas, fröken Westerlund, herr Hansson. 

För vårt lekamliga bästa var 
väl sörjt. Hur fru Svenfors, som 
regerade i köket, kunde trolla fram 
så mycken och god mat är och 
förblir väl hennes egen hemlighet. 

Tiden ilade i väg. Redan kl. 4 
på annandagen samlades vi ute på 
trappan, där pastor Svenfors höll 

VIGDA. 

Thcre Herbert Appelgren och Margit 
Kristina Sundgren, Falun, den 8 juni. 

Axel Folke Norlin (hörande) och Svea 
Helga Linnea Same, Enskede, den 8 
juni. 

Ernst Albert Jorpes, Stockholm, och 
Toini Alice Björkqvist, Hangö, Fin
land, den 15 juni i Finska kyrkan. 

Nils Alvar Adolfsson, Turinge, Söder
manl. och Ingegärd Elisabet Anders
son, Stockholm, den 15 juni i Gustav 
Vasa kyrka. 

Ivar Bertil Tunell och Inga Evelina Jo
hansson, Linköping, den 16 juni i Lin
köpings domkyrka. 

av~lutning och tackade såväl de 
dövstumma, som de medverkande. 
Fröken Birgit Dahlström frambar 
gästernas tack för allt vad vi fått 
mottaga under- ett par givande da
gar. Och så skedde uppbrottet, men 
jag såg händer som sade : »till Riis 
vill jag återvända. Alfred Carlsson. 

Einar Mauritz Andersson, Ödeshög, och 
Elin Frideborg Marianne Persson, Vä
derstad, den 16 juni i Mjölby kyrka. 

Karl Bertil Båth, Stockholm, och Ingrid 
Vilhelmina Andersson, Medåker, den 
24 juni. 

Nih; Johan Jarngren, Gnesta, och Elsa 
Linnea Piil, Hässleholm, den 29 juni 
i Hässleholms kyrka. 

Yngve Vallentin Jönsson och Greta 
Sofia Johansson (hörande), Viken, 
Skåne, den 10 juli i Lund. 
Herren Gud, som har stiftat äkten

skapet, give dem nåd att besinna! dess 
heliga föreliktelser och låte sin välsig
nelse vila över varje redligt älcta för
bund. 



Föreningsledarekursen å Riis. 

Första raden fr. v .: Konsulent Malmberg, Inge Malmen, Motala, fröken Abrahams
son, Märta H edström, Stockholm, Aura Ahlbäok, Helsingfors, Margit Carlström, 
Göteborg, Britta och F elix Franzen, Linköping, Arne Nordensson, Arvika, E inar 
Olsson, Malmberget, häradshövding Turen, Nils-Eri k B erggren, Malmö. Andra 
raden: Pastor Svenfors, Gunnar Aronsson, Hälsingborg, John Rydå, N. Småland, 
Johan Andersson, Jämtland, Maj-Britt Bothen, Halmstad, John Karlsson, Söder
tälje, Rosa och Curt Ericsson, Göteborg, fröken Fond.elius. Tredje raden: Pastor 
Lodin, May-Lis H einrichs, Finland, (ovanför), Syster Karin, Erik Hägglund, S. 
Ångermanland, Ake Olsson, Dalarna, Torsten R ikström, Helsingfors, Clary Pet
tersson, Arboga, (ovanför), Eva Löwing, Norrköping, Per Westling, Umeå, pastor 

Svennas, Ruben Hallbom, Luleå, Britta Landahl (husmor). 

Ungdomskursen å Riis . 

Första raden fr. v.: Ake Olsson, Kvarnsveden, Felix och Britta Franzen, Lin
köping, Osvald Dahlgren, Stockholm, Rut Hansson, Göteborg, Margit Carlström, 
Göteborg, Eva Löwing, Norrköping, fröken Abrahamsson, A nna-Maria Magnusson, 
Göteborg, Sigrid Eriksson, örbyhus, Stina Andersson, Forssa, Karl-Axel Pettersson, 
Arboga. Andra raden: Journalist Kvist, Torsten P ersson, Visby, Oscar Ryden, 
Sandhem, Curt Löwing, Norrköping, Göta Nygren, Stockholm, Greta Sundberg, 
Stockholm, Gunvor Olsson, Jonsered, John Rydå, Bottnaryd. överst: Clary Petters
son, Arboga, komminister Lund, May-Lis Heinrichs, Finland, Syster Karin, kyrko
herde Thuresson, fru Thuresson, Karl-Erik Gummesson, Visby, dövstumlärare 
Schyberg, Britta Landahl (husmor), 'l.'orsten Rikström., Helsingfors, Axel Will-

heden, Långemåla, pastorerna Svennas, Lodin och Svenfors. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
4 aug.-7 sept. 

Försök svara på följande frågor 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 

4. Kristi Förklarings dag. På förkla
ringens berg. Matt. 17: 1-8. 

5. Joh. 6: 16-27. Själens föda är vik
tigare än kroppens. 

6 J oh. 6: 28-40. Jesus är det bröd, som 
giver liv. 

7. Joh. 6: 41-51. Den som tar emot li
vets bröd, han har evigt liv. 

8. Joh. 6: 52-59. I Nattvarden få vi 
livets bröd. (v. 53-56.) 

9. Joh. 6: 60-71. Icke vill väl också jag 
gå bort från Jesus? (v. 67.) 

10. Joh. 7: 1-13. Är jag rädd för att tala 
om Jesus? (v. 13.) 

11. 8 sönd. e. Tref. Falska profeter. 
Matt. 7: 15-21. 

12. Joh. 7: 14-24. Om någon vill göra 
Guds vilja, så skall han förstå Jesu 
lära. 

13. Joh. 7: 25-36. Jesus är Messias, 
Guds Son. 

14. Joh. 7: 37-52. »Om någon törstar, 
så komme han till mig och dricke.» 
(V. 37.) 

15. Joh. 8: 1-11. »Gå, och synda icke 
härefter.» (v. 11.) 

16. Joh. 8: 12-20. Jesus är världens 
ljus. 

17. Joh. 8: 21-29. >.' Om I icke tron, så 
skolen I dö i edra synder.» (v. 24.) 

18. 9 sönd. e. Tref. Klokhet kräves av 
ljiisets barn. Luk. 16: 1-8. 

19. Joh. 8: 30-47. »Var och en, som gör 
synd, han är syndens träl. » (v. 34.) 

20. Joh. 8: 48-59. Hedrar jag min him
melske Fader? (v. 49.) 

Sommarhemmet å Riis. 
Sedan Riis blivit ett av Kungl. 

Socialstyrelsen godkänt semester
hem för husmödrar får husmoder 
fri resa dit från hela landet obe
roende av barnantal och inkomst 
vid uppehåll under minst 10 da
gar. Dessutom husmodersstipen
dium. 

Under förra hälften av augusti, 
till och med den 14, finns några 
platser lediga. Anmälan görs ome
delbart till pastor Svenfors, Vess-
levägen 7, Alsten. · 

mig i dag? 

21. Joh. 9: 1-12. Jesus botar en blind
född man. 

22. Joh. 9: 13-23. Vad säger du själv 
om Jesus? (v. 17.) 

23. Joh. 9: 24: 34, Säger du alltid san
ningen? 

24. Joh. 9: 35-41. »Herre, jag tror.» (v. 
38.) 

25. 10 sönd. e. Tref. Jes'US gråter över 
Jerusale'rn. Luk 19: 41-47. 

26. Joh. 10: 1-10. Jesus har kommit för 
att giva liv. 

27. J oh. 10: 11-21. Jesus är den gode 
Herden. 

28. J oh. 10: 22-30. Ingen kan rycka mig 
ur min Faders hand. 

29. Joh. 10: 31-42. Många kommo till 
tro på honom. 

30. Joh. 11: 1-16. Jesus hjälper i all 
nöd. 

31. Joh.· 11: 17-27. »Den som tror. på 
mig, han skall leva, om han än 
dör. » 

1. 11 sönd. e. Tref. Fariseen och pnb
likanen. Luk. 18: 9-14. 

2. Joh. 11: 28-44. Mästaren kallar dig 
till sig nu i dag! (v. 28.) 

3. Joh. 11: 45-57. Jesus skulle dö för 
folket. 

4. Joh. 12: 1-11. Hur mycket vill jag 
offra för Jesus ? 

5. Joh. 12: 12-19. »Välsignad vare han, 
som kommer! » (v. 13.) 

6. Joh. 12: 20-33. Vill jag tjäna Jesus 
och följa honom? 

7. Joh. 12: 34-43. Vi skola vara ljusets 
barn. 

Ungdomskurs å Riis 
till vilken även något äldre är väl
komna anordnas 15-18 augusti. 
Programmet blir i huvudsak det
samma som för ungdomskursen i 
juli. Se förra numret av kyrko
bladet. 

Kursen är avgiftsfri. Nedsatt 
biljettpris erhålles å järnvägarna 
om resan är längre ij,n ungefär 
200 km. Stipendium för resekost
naderna kan erhållas. Anmälan till 
pastor Svenfors, Vesslevägen 7, 
Alsten. · 
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Gudstjänster i augusti. 

S t o c k h o l m s d i s t ri k t . 
S. 4. Södertälje, Kyrkan kl. 2.30. 
L. 10. Stockholm, Seglora kyrka pä 

Skansen kl. 2. De gamlas dag. 
Personliga inbjudningskort till 
middag utsändas. 

S. 11. Eskilstuna, Klosters Förs.-hem 
kl. 12. 

M.12. Malmköping, Kyrkan kl. 2.30. 
L. 24. Visby, Förs.-hemmet kl. 7. 
S. 25. Visby, utfärd. Närmare meddelas 

senare. 
S. G. Svenfors 

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Syster Karin, Hägerstensvägen 221, 
Aspudden, telefon 45 70 03, har semester 
t. o. m. den 18 aug. 

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

L. 3. Hovmantorp, Dövstumhemmet kl. 
16. 

S. 4. Växjö, Domkyrkan kl. 13.15. 
S. 11. Torekov, i samband med Häl

singborgs dövstumförenings ut
färd. 

S. 11. Borgholm, Kyrkan kl. 13 (Bratt). 
L. 17. Ängelholm, Kyrkan kl. 18. 
S. 18. Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 
L. 24. Trelleborg, Kyrkan kl. 18. 
S. 25. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal kl. 

16. 
L. 31. Hovmantorp, Dövstumhemmet kl. 

15.15. 
S. ti11 Växjö, Domkyrkan kl. 13.15. 

Tiden 17 /8-5/9 under min tjänstledig
het tjänstgör Pastor G. Bratt, adr. öja
by, Räppe, tel. Växjö 61 26. 

C.-A. Ar e skog. 
Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t . 
L. 3. Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.30. 
S. 4. Falköping, Kyrkan kl. 12.30. 

Nattvard. 
S. 4. Tidaholm, Kyrkan kl. 4 Nattvard. 
0. 7. Tegneby, Kyrkan kl. 11. 
0. 7. Stenungssund, Kyrkan kl. 4 Natt-

vard. 
L. 10. Alingsås, Kyrkan kl. 6. 
S. 11. Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 11. Uddevalla, Kyrkan kl. 3 Natt-

vard. 
S. ~5. Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
S. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 

Pastor Bergfelt återinträder i tjänst
göring den 15/8. Till dess är kommi
nister Bernhard Lund vikarie med 
adress Västra Skansgatan 1 B, Göte
borg. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
L. 3. Färila, Kyrkan kl. 16. Nattvard . 
S. 4. Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 13. 
0. 7. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 19. 
L. 24. Bollnäs, Minneshögtid. 
S. 25. Bollnäs, Kyrkan kl. 9.30. 

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

AVLIDNA. 

Gustav Nilsson, Karlshamn, den 22 
april, 54 är. 

Karl August Karlsson, Kortebo, Små
land, den 25 maj, 63 är. 

Gustav Adolf Byström, Hallsberg, den 
30 maj, 70 år. 

Hilma Adlers, Stockholm, den 20 juni , 
82 år. 

Innocent Jakobsson, f. Nycander, Stoclc 
holm, den 5 juli, 25 år. 

Vilhelm Petrus Holmsten, Stockholm, 
den 5 juli, 67 är. 

Sir i Maria Brodin, f. Säf, Stockholm, 
den 14 juli, 32 år. 

Herre, lär oss betänka huru få vdr<i 
dagar äro, för att vi må få visa hjärtan . 
(Psalt. 90: 12). 

Tysta Skolan. 

Tysta Skolan, Lidingö. Yrkesutbllc1-
ning i sömnad för dövstumma och hör 
selsvaga flickor. 

Nya kurser börja den 20 aug. 
Fri undervisning, kost och logi. Ob -

medlade och mindre bemedlade kunna 
dessutom erhålla statsstipendier. 

Några platser finnas ännu lediga. An
sökan åtföljd av åldersbetyg, friskbetyg
och avskrift av senaste skolbetyg bör 
insändas snarast möjligt. 

Prospekt och upplysningar om kurser
na genom föreståndarinnan fröken Sv n 
Schyberg, Tysta Skolan, Lidingö I. T 1. 
Sthlm 65 04 57. 

De DiSvstummas Kyrkobl•d 
utgives av BveMka Kyrkana 

Diakonistyrelses Dövstumv4rdartld, 
Jakobsbergsgatan ~7, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor 8. G. Bvenfora. 

t\ 1 U Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946 


