


A.,B. \X'jl1"'11II550116 Bo~tr. Sloc~holm 1939 

Från Nockeby 

till Kungsängen. 

Dct ii r iII g-e II liilt sak at t iinlla ,II liill!plig bostad för ett 

pojkhem P;\ ett :20--30-tal medlemmar. När Baptistemas 
Pojkhem hörjade taga form j illitiati\·tagarnas tankar, för

lades hemlIlet till en stadsvåning, niirmast med tanke på skol
iörhållall(lcll och arbetstillfällell.. \nsträngningar gjordes ock

,a iör att iå el! passande vi'ming. Det lyckades emellertid ej, 
iriilllsl p;', grund av att ingen ville h~,a sådana hyresgiisler, 
"pojkar i den värsta åldem ~., 

Det shg dt tag mörkt lit 1';1 I,o,tad~irollten. Bekymren 

I",t<:> cllICI!ertid p;"t ett siiIIsamt ,iitt. \'i kristlla se i sådalla 
i:tJI I,('\·i;; i(ir (;uds illg-ripallde kdnill~. :'\iir alla \'åra iiir
,iik ,Jag'il id konl ell l11all och crl)ji,,1 o;;s alt på förl11åll 

li.~a \·illkor hyra en v[lni'l" i cn I'ill:, IItalliör stadelI. Det!;t 
l"rhj IIdallck ledde os;; l iII '\ lJckehy. .\ lit val' här tillriitta

Li"t i(jr os~. \'ärdiolket. tJir. C. .1. 1.ar"O:1 med fru. sbnkte 
i qar(en de'n förståelse och upPllllllnrall. ,0111 var et! li\'skrav 

iiir dell spirande verksamh("(Cll. 

Efter tV;1 år växte hemmet ur sill första bostad, som hade 
hestått av () rum och kök. Genom alt övertaga den återstå

encle våningelI i NockebY\'illan löstes bostadsfrågan den gåll
gell på ett enkelt och förmånligt sätt. Hemmet hade IIU I I 

rlllll och kök till sitt förfogande - ell hel villa mefl ganska 
qor (riidgfln1. \iågot senare inreddes ett s. k. lekrum på vin

den. 1 de utrymmen, som genom dellna utvidgning stodo 

t iII förfogande, mottagas iinda till 20 pojkar. Men därmed 

hade griinsen för vad saln \'ar tillåtet överskridits. Så snart 
\.j erhöll o kunskap hiirolll. mi\ste antalet reduceras. Då vi 
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emellertid kände de stora behov, som gjorde sig gällande 
bland värnlösa pojkar, måste frågan om ut\'idgning på nytt 
upptagas. 

Ogärna ville man lämna Nockeby. Namnet var inarbetat 
och platsen, där pojkhemmets vagga stått, var kär. Efter 
undersökningar, S0111 företogos, visade det sig omöjligt att 
hiir utvidga. Därjämte ville man nu helst få "eget tak över 
hm·uelet." 

)(n började rekognoseringarna litet överallt i Stockholl1l~ 

olllgi\·ningar. Expeditioner utsändes till bl. a. Mälarhöjden, 
j\acka. Norrviken, Djursholm, Rönninge, Resarö m. fl. plat
ser. , Ingenting slog an. För andra gången i hemmets hislo
ria löstes bostadsfrågan genom "en tillfällighet" - vi säga: 
mcd Glids hjäll'. 

Ett erbjudande gjordes oss att bese en villa i Kungsäng
en. Den befanns äga bara två fel - för pampig och för 
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dyr. Sedan kommitterade enats om att endast ett förstklas
sigt hem var gott nog för våra pojkar, återstod endast det 
andra felet. Genom ett utomordentligt vackert tillmötesgå
ende från ägarinnans, fru Jenny Sjölanders sida, övervanns 
nämnda svårighet. Köpet uppgjordes den 2 september 1938. 
Priset - exklusive tomt, som då ej var fri - blev 55.000 
kr., av vilka 10.000 kr. erlades som handpenning. Dessa 
pengar hade tidigare fonderats för inköp av eget hem. I mars 
månad 1939 friköptes tomten för ett pris a\' 14.700 kr. När 
första halvåret a\' 1939 var tillända hade man lyckats a\'
betala kr. 19.700, förutom tidigare erlagd handpenning. 

Huvudbyggnaden - Villa Skog<1 - rymmer 10 rum och 
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kök samt källare under hcla huset. Därjämte fiuns på om

rådet en mindrc villa på 3 rum och kök. Tomten är 15.000 

kv.-l1Itr, terasserad och planterad med fruktträd - c:a 125 

~t. Liget - en ståtlig utsikt ö"cr Mälaren - är impoue

rande. 

endcr ~oml1laren 1939 företagas en del till- och ombygg

nauer. J kiiJIaren skall ion.lniugställas tvagningsrum, dusch

rum, badrum, rum för yttcrplagg, lek- och arbetsrum. På 

\·jnden skall ett pojkrum inredas med därtill hörande toalett

utrymmen. Köket skall moderniseras. En extra yattenled

ning måste ur brand-synpunkt dragas från ~jön till tomtom-
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ning måste nr branusynpunkt dragas från ~jön till tomtom
rådet. ..\lIt detta drager en kostnad av bortåt 40.000 kr. En 

Vi tro att många vänner till värnlösa pojkar skola be
gagna tillfället att med en större eller mindre gåva säkra 
yerksamheten i Kungsängen. Just nu äro gåvor dubbelt väl
komna. Glöm ej heller att i testamentariska förordnanden 
tänka på Pojkhemmet. 

Visst är att Pojkhemmet i Kungsängen är ett al' de yack
raste och mest ändamålsenliga, som vårt land äger. Vi räkna 
nu med att ständigt kunna omhänderha 25 pojkar. Ett större 
antal Yilja yi ej gärna mottaga på grund av att hemmet då 
lätt förlorar den intima och varma hemkaraktär som vi fram
för allt "ilja be,·ara. Pojkhemmet i Kungsängen får aldrig 
bli någon anqalt. Det' år och skail förhliva ett hCJJl! 

Nils Nel:::. 
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Nervösa o. kroniska sjukdomar 

behandlas eHekfivt utan me· 
deciner o. operationer. Rönt
genundersökning. 
Ors. Chiropractorer: frank. 
Tolleen. Assist. Axel Gunn I 

Norrland.ga'an 31 - 33. Tid 
enligt överenskommelse pr. tel. 
.ard. 9 - 10 f. m. 212237. 
O. B. S. Adressen ar efter den 
1 Oktober - Kung"gatan 29. 

E. Alfredssons Skomakeri 
o. P. NYMANS Eftr. 

\. egagatan 2. 
(Tabernaklet~ hn~.) 

Tel. 318831 

Rekommenderas till 
välvillig hågkomst. 

PETTERSSON & MENTZING 

Möbelaffär 
Gamla Brogatan 17 
Stockholm Tel. II 95 19 
Reellt arbete - Mode
rata priser. 

Stort \'älwrterat lager av 
finare och enklare möbler 

OSKAR KIHLSKOGS 

Läde r affä r 
Mästersamuelsg. 69 i 
Tel. 108696 

Skinnvaror, skinnklä
der, skodon, sportar
tiklar o. fiskredskap. 

Baptisternas Ungdomshem 
Regeringsg. 93. TeL 11 95 17
 

Förest.: Tel. 214141
 
då Du söker ett fördelaktigt
 
och hemtrevligt "matställe"
 
då Du söker en stilla vra
 
där Du i lugn och ro kan få
 
läsa tidningar och böcker.
 

av olika slag.
 

S. GlIselills
 

Läderhandef
 
Odengatan 68. Tel. 305087 
Arbetskän gOl', Arbetshands
kar, Bindgarn, Bär-remmar, 
Skinnkläder, Gummiklackar, 
Gummisulor, Gymnastik

"kor Sämsskinn m. 111. 
1:ma varor Moderata priser 

~ @ !Fil ©J Oc9l 

~!Fil©J@Ii"~~@!Fil 

Speceri & Mjölkaftär 
Rutger Fuchsgatan .J 

Teiefon 40 1804 

REKOMMENDERAS 

EINAR BERGSTRöMS 

Rak och 

Frisersalong 

Ringvägen 8 

Stockholm - Tel; 41 7053 

Det populära motorfartyget 

"BO SIMSON" 
uthyres till lust- och sällskapsresor 
såväl söndagffi. som vardagar. 

SIMSONREDERIET 
Tel. 231555 

Hela familjens ekiperings
fråga löses bäst och billi
gast hos 

~.JJtQ1~~~@~ 

Tomtebog. 15, Tel. 32 2852 
Nybrogat. 36, Tel. 605844 
Endast kvallitetsvaror till 

låga priser! 

Homeop. N. A. Bergström 
Exam. ögondiagnos!. o. naturläkare 

Stockholm, Vanadisväg. 17 
Tel. 30 II 94, mottagning 
ol1sd., torsd., fred. kl. II-I, 
2-7. Andra tider efter ö\'er
enskommeJse. Ordination. 
jämväl pr korrespondens. 

Frågelista mot porto. 
35-årig praktik. 

Missionspensionat 

Lundgren 
Odeng. 106, 2 tr., Stockholm 

Tel. 321484 

Ljnsa, trevliga rlllll. Goda 
bäddar 

Vill Ni ha 
ett gott P I A N O besök 

lLÖFBERGS 
(Sellaste ntmärkelse) 

Diplom och hedersmedalj 
Berlin 1938 

Utställning: 
Malmskillnadsgat. 34 A, 1 tro~ 

HiHding & Blomquist 
Odengatan 31 - Tel. 3033 40 

1111111111111111I11111I11I1111111111111111111111111111I11111111111111111 

Herrkonfektion & Herrekipering 
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Behövs 

}\:yällsronden ar 
sunda sömn. Genom 
äppelblom och syren 
sig pojkarnas friska 

ett 

pojkhem? 

g-jord. Sjutton pojkar soya sin iugna. 
de öppna fönstren strömmar doften ay 
och i den syaga skymningen ayteckna 
och solbriinda ansikten mot kuddamas 

vita örngott. Sjntton pojkar, sjutton olika typer och lika 
många öden. 

I dessa öden inrylllmas sjukdom, iattigdom, föräldraskap 
utom äktenskapet, äktenskapliga h·ister och slitningar, hems 
upplösande genom dryckenskap och genom död. Så har barna
vårdsnämnders ing-ripanden kommit. och bekantskap med upp
tagningshem och fosterhem sti flats. 

En åttaåring har ,·u:-:it npp i en ~yskonskara på åtta. Ofta 
lämnad ntan tillsyn har han snart liirt sig att klara sig sjäh·. 
;v{iljön har varit sådan. att det goda inom honom hämmats, 
medan "ogräset"' fått yiha fritt. Till detta har faderns lång
variga sjukdom bidragit, och modem. trött och utarbetad, har 
resignerat i slö likgiltighet inför sin hårda lott. Kommunal 
hjälp har fått hålla det hela något så när i gång. Trångbodd
heten i hemmet har gjort, att flera a,· barnen fått ligga i en 
uthusbod, när årstiden tillåtit det. Sällan har denne åttaåring ·.0 

fått äta sig riktigt mätt. Sommaren har varit drägligast, ty 
då ha skogens bär fått hjälpa till att ntfylla matförrådet. Be
mött med mycket litet vänlighet och kärlek har denne pojke 
haft få tillfällen att utveckla det biista inom sig. 

En se:-:åring har n'å års vistelse på upptagningshem bak
om sig. Förspelet till detta är en drinkare till far och enJ11or. 
som i den hopplösa kampen att hålla hemmet samman givit 
sig iviig, ingen vet vart. Två barn ha blivit lämnade ensam
ma. Flickan får snart ett gott hem, men pojken är det SY{l

rare att ordna för. Han har inte mycket tilldragande över 
~in lilla person. "Är nervös, bråkig och påstridig", stod det 
anmärkt i ansöknil1gshandlingarna. Det fanns en plats ledig 
pr! Pojkhemmet och som detta är till för att hjälpa, så tillhör 
han i dag vår stora familj. 

I en ansökan för en tolvåring heter det bland annat: "Mo
dern nyligen död, enligt läkarens utsago på grund a v över
ansträngning och umbäranden, fadern har sedan flera år till
baka ej visat något som helst ansvar för sin familj." 

St'l slungas de ut, få tidigt lära känna livets 3"igsidor, en 
del för att fullständigt spåra ur och duka undel' i den hårda 
kampen för tilh·aron.. andra för att räddas likt "briinder ur 
dden." 

Lilla Villan, Kungsängen. 
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Över vårt hCJ11s portar skulle vi vilja rista orden ; "111gcn 
nödställd sbll gå ohulpen hiirifrån," Vårt utrymmc och "åra 
mö.iligheter tillåta oss icke alt följa denna paroll, mcn så långt 
det ståt- : \·rtr förmåga att räcka ut en hjälpande hand \'ilia 
vi göra det. PojkhemsarlJetet är alltiOl"t haserat på frivillig
hetens grund. Din gii\'a kan hjiilpa oss att hjälpa, 

R. Wa/I/bol'g. 

De t f i n n s 
hos PUB 

P A U L U. B E R G S T R Ö M S A. - B. 
D R () T T N J N G (J A T A N 7 4 S T () C 1\ H () I..\ \ 

Ste rb hus utred ninga r 
UPPSÄTTNING AV 

testamenten, äktenskapsför
orcl, firmaanmälningar, dek
larationer och skattebesl'är 
m. m. Maskinskrivning ocl1 
Duplicering. J. WEST1N 
Stureg. 16, l tro Tel. 602763 

flÄCK UHTAGN ING 
PÅ DAGEN 

I~ing namnanr0l': 
"SALSJöBADSTVÄTTEN" 

CARL SAND 
URMAKARE - OPTII(EI< 
Folkungag. 61 Tel. 43 7?, 72 

Om Eder klocka behöver 
tillsvn eller reparation vänd 
Eder till 'mig. 30-årig praktik 
sin'äl i fråga om fabrikatioll 
~om reparationer garanter~lr 

Eder noggrant arfjete inoln 
bestämd tid. 

Alltid förstklassiga varor 
till lägsta priser i 

DAVID CARLSSONS
 
frukt- och blomsteraffär 

()stgötagatan 26, 
Stockholm Tel. 414215 

KRANSAR BINDAS 

Betald annonsplats 

Enskede Nya Tvätt- & I
 
Strykinrättning
 I 

Sandsborgsv. 26, Enskede 
Tel. 490312 

Modern maskinutrustning 
Mottager såvel stärl<- som 
l<ilotvätt. Mangling om ~;l 
önskas. Ring. ,'i hämt.:!, 

Systrarna Janssons 
HEMBAGERI 
Artillerigatan w) 
R e k o m rn e n d c r ~I s I 

~ 
BestälIn. en,lOtta~;I~' 

Obs.! Tel. 60 1~62 

föreningar erhålla rabatt 

Trävaror 
och övriga 

Byggnadsmateriel 

A/B Andersson & Hellberg 

Götgatan 84 - Stockholm 

Telefon 2:l 202.'1 
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Årsred og örelse
 
för 1938.
 Il 

\'erksamhelsflrer 1933 kall betecknas SOl1l elt iJelydebc
fullt och gott iir. SIar akti\'itet och elt lidigl intresse fl~r 

] 'ojkhemmet ri\de~' lue i landet och bakom heml1lets styrel3<': 
och ledning står alltfort en stor skara ;\\. varmhj;irtade och 
oifen'il1iga vänner. ])elt"a gör alt vi med tack::amhet till Gud 
och medarbetare kunna ;;e tillbaka på det gång'na [Iret och meJ 
frimodighet och goda iörllOppningar möta (kl ny;1 ilrer med 
dess arbetsu ppgi iter. 

Omtanken Oll) \'årr hem har tagit sig' l1l[lnga \'aehr;l och 
rörande uttryck. Fr;'11l ell gammal. sjuk bi,lli;\ pa eli :t!tkr
domshem fick \'i \id ct! tiJJiälle mottaga I'em kr"IHIl, J)et 
\;lr den g-amla~ iJc'IXlrillgar ullder lika m;'illga l1låll;ldn. En 
liten söndagsskojpojke \icar sin tacksamhet ()\cr :tll Ii;l g(lda 
iöräJdra r och ett gul t )lem genom att under );l ngrc \ id "P;I ra 
sina sm;'1 slantar il)r all cn dag kunna ö\'er];imlla eli likl] il',r
mögenhet till l'ojkheJmllet p;'1 27:; öre. Della Cllcb:-i1 ett p;lr 
exempel bland dc många, 

Bland hemmets pcrmanenta stödjare märkas ellSkiJda,iör 1 
eningar, församlingar och affärsföretag. Radiogudstj;insten i 
Tabernaklet gav ett gott ekonomiskt resultat. likaså pastor ~ 
\".'assbergs insamlingsresa på sensommaren. Ett flertal pojk
hemsmöten ha dessutom hållits under året, företrädesvis a v 
styrelsens ordf. och hemmets föreståndare. I önigt har kon
takten med våra \"änner i landet uppehållits genom pojk
hemsbrev i Vecko-Posten och Ungdomens Veckorost samt 
~enom tidningarna \linterljus och Vårbrodd. Dl: senare som 
utgivas till jul resp. påsk ha tillfört vår \'erksamhet g-od eko
nomisk behållning. Tack \'are en stor stah villiga Jlledarbe
t'are ha hägge tidningarnas upplagor vuxit ;h dter [Ir, S;'I alt 

vi i. 11. iiro uppe i ~ammanlagt c:a 20.000 ex. \'interljus nt
gin:s tillsammans med B. IIi:s hokförlag, som från tidning
ens iörsta utgivande erbjöds halq deliig-areskapet. V;',rbrodd 
utgi\'es direkt från Pojkhemmet. 

[ dr K\'innliga Hjälpkår ha vi haft ett v;irdefullt stöd. 
1)en har i likhet med iöreg[lende iir hjälpt oss praktiskt och 
ekonomiskt. Dess insatser för Pojkhemmets b;ista kunna ej 
ö\"erskattas. Den är numera oUJllbärlig. 

:\irton pojkar ha under ;'Iret \'jstats på hemlllet. T\'il Ila 
iUbgits och två litskrivits. Aldrarna ha varierat llll:lIan S)11 

och aderton år. Antalet pojkar var \"id årsskiftet sjutton..h 

Nisse låter gong-gongen gå och i nästa ögonblick rusar pojkarna 

in för middag. 
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dessa ;iro sexton i skolrddertl och ('n har arhete, linder SOlll 

maren IJereddes tillfiillig \,rml P;l hemmet för (n pojke, )i;imn
da antal har trots att flera ansökningar förelegat ej knunat 
utiikas på gruud il \' luyndighetertlils förbud 1II0t att med nu
Y:lrancle begränsade utrymmen hysa flera skydcl:;:ling'ar. 

l'ojkarnas \Ippfiirande på hemmet har varit g-Olt oeh dd 
inbiSrdes förhållandet den l emellan haT känIH;leckn;ll~ :1\' (n 
kamratlig anda, llälsotillqåudet har i ston sett yaril mycket 
tilliredsställande, Tre pojkar har dock för kort;lre tid ht
njulit siukhnsYård, Fn a\' \';;ra iilclI'e pojkar. l":lIl't Pettcr~

son, ~(lm något ii\er t\';l <"II' \,rlrdalS på sjukhus, ay)ed prl pingst
aftonen, Hemmet mdn:l(!t- l11e" elI \'acker och stiimningsiull 
lH.,:gra\'llillg. 

Beho\'et a\' ökat och mera iindamålsenligt lllrymlll(; fi>r 
Pojkhemmets yerksamhet har allt tydligare gjOrt sig- bnll 
h:n'l \luder de senasle ;Iren, Eiter noggranna u!idcrsiikning'
ar och förberedelser har hemmets styrelse enhiilligt l'l"hll:1l 
i nkiipa tomt oeh fastighet, !:<;niimnci Villa ~ko,~:l. i ], un:;;:
:ingen, ~Ied relatiyt blq~salfll1la förändringar konlllH:'r ,kliila 
atl hli synnerligen iindamålsenlig iör vårt arbete, Onll':'ldct. 
,om iiI' c:a IS,OOO b'm .. !Jeq;lr :1\' trädgård med lJmkrin,l; T.!,:; 

iruktlriid samt bansko;..:' hu\'ucisakligen bekigel pil "öder,j,lll 
nin;.:' mot ~" älaren i nawrskun och hiilsosam Olnp-j\'nillg, ]kt 
JlY:l hemmet, som lilJtriicle, (kil 1 april 1939, hcr;iklla" klIIIniI 
ilereda plats för omkrillg' tillgofem pojkar. Köpe'lIl1ll1l:ln iiI' 
(i9'/oO:- kronor. \"i tro all styrelsen genom fön'än'anclcl ;[\' 
(I\'an n;,imnda fasti,~het på ett lyckligt sätt löst hemmet~ 1>yg~

nadsfråga. Av den nppgi\'na köpesumman har en ieke o\':i 
~entlig del redan insamlat~, Genom stort tillmötesgående 
friin ~äljarinnans, fru Jenny Sjölanders sida, har finan~ie

ringen av köpet i hög grad underlättats. 

Som hemmets läkare har också i år doktorerna S\'en och 
lvIärta Löfgren tjänstgj'ort och stå vi i stor tacksamhetsskuld 
till dem för deras <1.ns\'arsflll!a och själyuppoffrande vii)'\', 
Vi(1 dc inspektioner som p.arna\'i'lrdsnämndens ombud iljn~

tagit ha inga anm:irkningar fiirekoIllmit. 

Sty re];; (; n har \Il1lkr :'Iret varit ~;!I11lad felll gånger. Arbets
111skoltet i re;.::el \;lric mi'tnad, :'\fatkostnaden har linder ;het 

per dag och person i genolllsllitt \'arit o:&) lJch den totala 
"llIk()~tnadcl~ per pojke och cbg - här inräknat hyra, avlö
ningar oeh allt i vivreväg - :; :;;0, 

lleIllIlll'ts personal har hestått a\' iureståndarepar oeh tre
bilr:idcll, 

Ovan: Pojkhemmets juniorer klara för en cykeltur. , '
 
nedan: , och här smakar den medhavda matsäcken dubbelt så
 

bra j vårgrönskan,
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Dell <!I'gäellde ~tyrcJsell har hait följande llledJellllll:tr: 
;l\"d.-chefclI, iiI. kalld. :\jJs Netz, ordf., direktör Hans Löt
g-rell. \', ordf. och hCllllllets kurator, pastor D. E. Kaarle, 
,'ckr.. ka"sör Birger ]-]ybillette, \", sekr., iröken :\strid Wahl
!>org. fru Annie J-Jall;,son. köpmall Oscar Carlsson, pastor 
F,,'crl Söderström. pastor .I. :\, Swedberg (utsedd al' ;;;I'ellSka 
l:aptistmissioncns :'Ji,sion,;s(~Telsc). förbundssekreterare Fd
I'ill Hyde (utsedd ay ~\"etJska Baptisternas Ungdolllsförhund), 
~uppJeanter: köpman Knllt ]']ögströrn och fröken Soti Kjell 
"rönt. Som kassafön'allare har hemlllets iöreståndare tj;inSI
gj ort. ,-\ \' Samarhet,kommitten utsedda reYisorer ha \',\ rit: 
ingeniiir L. G, ?\ygårcl och kandidat Bengt Oredson salllt al' 
~lOckhoJIlI, Handelskammare auktOriserade rel'i"orn Tore 
"'estJillg, 

llclnlllC'(c. före,t;'IIl(lare: ],a,t;'nar och llritta \\·alJih,lr,.:', 

Enlig-t uppdrag. 

1..:09110,. I f '(/ltlb~))'(), 

Föresr;IIHlare, 

L'l'pLi:'t och gndk:ind i J.'oikhellllllcIs ;:r,l'fclsc, 

Xii,,' _\','Ic', 

Ordf, 

Sprid 
Vinterljus 

och 

Vårbrodd! 

Byggnads A.-B. 
Berglund &Andersson 

HägersteJlvägen 285 
Mälarhöjden 
Tel. Mälarhöjden 394 

Utför hus- o. villabyggnader 
Reparationer av alla slag 

KERSTIN ANDERSON 
HANDSK-, Y~SK· & PARfYMAff~R
 

Klarabergsgatan 50, invid
 
Drottningg, Tel. 200553
 

Filiaj: Odengatan :B, invid
 
Roslagsg, Tel. J I 77 99
 

Baptister 10 o/c rabatt
 

Radio repareras 

al' fackmän om Ni anlitar 

RAMONAfABRIKEN 

Brännkyrkagatan 165
 
Tel. 419510,419531 och
 

435506
 

nll ,. ids 

Konditori & Cafe 

S: t EriksgMan 30 
Tel. 50 1728. Rekom
menderar sitt utmärkt 
goda Kaffe - Bakverk 
Våfflor Smörgåsar 
Abonnemang f, klubbar 
sällskap och samman!r, 

I 

P A P P E R, f I L M 

Storsvängens Pappershandel 

~ 

STORSV ÄNGEN 31 
Tel. Mälarhöjd. 374 

Emil Wingqvist 
föRGYLLERI-, RAM· OCH
 

GLASMÄSTERI
 

Flent.-gat. :{ l, Polhemsg. 7
 
Tel. 506348
 

Rost,: Svan·arg. 18
 
Tel. 5:15102
 

(; y n n a: I 
Eugen Ahlens I 
BLOMSTERHANDEL 

l\yrkog.'trdsl'ägen 0, 
Enskede 
Tel. 491063, 

Växth. Dalarövägen 

ADVOKAT 

Nils Kvarnslröm 
Ledamot av Sveriges 
Advokatsamfund 

Norrlandsgatan 172 tr. 
Tel. växel 230460 
Stockholm 

I
I 

. 
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Bt\LANSRAKNINC: 

'l'illg(llJ[jar: 

Stiftelsen Baptisternas Pojkhems	 Kassa och po:'tg'iro . 1,996 :s:-~ 

Banktillgotloha "allde ., ' . 6-484 :94 ställning den 31/12 1938. 
IJ1\'entarier , . I:
Villa Skoga ".,'.,., ,., .. ,.' , .. ' .. ro.ooo : 

18-482 :46 

\" I'\ST- OUl FOl~1-l'<';Tj,\j(.'\1'\G: 
Slwldcl' :
 

·t.l/i/ta:
 'HyggnadsiondcJI : 
,'id i'lret< bör.ian ]3,522 :16:\\;1\. iJckhidnad	 8A76:3 J 
ii rets a v,;i till in~'	 ..).960 :30 I8-482 :46 ni,'. hll";)lftll,koSlil. 993 :.;() 

Teleion. lyse 554 :..).; IS-482 :46 
S.illk'·;lrd 494:..)S 
J.i·lIler 4.6r3: 12 

11yr:, ..).000. O"an~tal'lllk ,imt, och iörlllsträkllillg ~a111t h:tI:lll:,räkning 
JnH'ntarier . 133 :<),) i)\,crensst;i111111er 111-:d r;ikcn,kaperna. 
~P;ll'\' .-re~'!l'. ,kolko~ll1ader 81r :30 
,·\nllOll<-:r. lrycbaker. irakl <J. JlOrtO 786 :.; I 
] );n.'1'~l· (}111kO~lnader	 8.;7 ::12 
T:': !n·;:::n:Jd.' i(J1Jl!en	 ..).960 '.3° 

2('i.68 r :22 

IlIkUIJI.(tt'l' : 

lJj;i!pkåren " . 3.000 : 

Pojkhemmet, ,';inller , .. 804:
lnsal11lingskort , . 378 :10 

Chor .. ' . lO,7 Ir :05 
Kollekter " , " . 646 :96 15·540 : J1 

Vitnla"giflt'r . 4.772 :20 

Bidrag il" l'ojkamas löner ' ., , ,. l.72 2:1 :; 

Tidningarna VinterJjlls och Vårbrodd . 4-48r :.1 I 
Di"erse inko111,ter . I65 AS 

26.681 :22 98.99.100 och så är leken rymmare och fasHagare i full,·gång. 
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H1YlSJ()j\-S/il:.RATTliLSF_

L'J1(terlecknadC', av Daptistllllgdomens i Stockholm Samar
betskolHmitte utsedda att granska Sti fteJsen Baptisternas Pojk
hems räken~kaper och fön'a!tning för år J938, få efter full
gjort uppdrag ;\\-giva följande ueriittclsc, 

\'i hav-a tagit del av räkenskaperna, ,-ilka av underteckn;ld 
Ored~on stickpro'-svis siffergTanskat~, och övriga handlingar 
50111 !;imna upplysning om stiftelsens ,-erksamhet. Kassare,-i
~ion Ilar ,-id skilda tillfiillen under ;'tret YCl'kst;i11t~, 

\'i Ila '-erkst;i1lt kontroll ,\\- stiftelsen~ tillg;ll1gar ocll skul
der per den 31 december J938 utan anJII;irkning_ 

1';\ grund ,n' ,-ad vi vid rc,-isionen i;lkttagir. föresl;'l vi att 
st\Teben ocll Pojkllemmets f':'irc~t;\ndarl' 1.c,-iljas ans"ar::iri
Ilet iiir 1938 års förvaltning_ 

:--;t\)(kIl01111 den 21 april 1939, 

j;,II_fll Or,dsoll, J" (;_ ,\'\'[l,lni. 
Tore] I ',-sil/II!}, 

A\' SIOI.:kllohns Halldebk:ll!JllIan: :IUl.;\. 1·C\'i:,-or. 

En hemlös ynglings
 
dystra öde
 

är det som skildras i 

FLYKTEN TILL LIVET
 
av 
GUNNAR ALLBJART 

"En uok som "äckel' mycken tacksam
het för ett tryggt hem", skriver dr, Ge
orge Fridell j "'('mIa Kalllralcr," 

I bokhandeln och från 

Ungdomens Bokförlag, Svarvareg. 18, Sthlm 
Pris kr, 2: 50, 

Alt sälta en "rova" i leran är inge! vidare varken för kläder 

eller händer, 

"Frack,," idkar en välbehövlig rengöring, 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
ö'ucr H jiilpkårclIs .'.'rksalllltct Hndcr 1938, 

Undertecknade, som granskat Hjälpkårens kassa, Ll etter 
fullgjort uppdrag a\'giva nedanstående sammandrag, 

iHkolltstcr: 

Saldo från 1937 .)96 :18 
Kollekter, sparbössor "",."'., 646 :2 3 
Försäljningen ""'",', .. 2.193 :56 
Di\'erse inkomster ' ... " .. 275 :GI 

3,5 11 :58 

['tgifter : 

}'ojkhenllllct ., J.ooo:
Di \', omkostn. \·jd försäljningen 207 :58 
Salrlo till !939 30-/:

J,S!! :58 

Då räkenskaperna äro omsorgsfullt förda och utgi itsposter
na vederbörligen verifierade, föreslå vi kassören ans\'arsfril1et 
och ett tack för det gångna verksamhetsåret. 

Stockholm elen 3 februari 1939, 

Bengt OrcdSOIl. L. G. Nygård. 
Revisorer. 

Ti II Iä s a r'e n a v 

denna broschyr. 

\'i iiro tacksamma iör att .?\i med intresse tagit del av redo

~<',relsen för pojkhemsarbetet i Kungsängen. Säkerligen är Ni 

<'n medmänniska "med hjärtat på rätta stället" och känner 

jllq nu hehov a\' att ge uttryck tör Eder sympati för dennil 

\CrkSalllhet. !I'löjligheterna hiirtill ;lrO många. 

'\i kan, om så passar, omedelbart insätta ett belopp på \'årt 

jJo,tgironnmmer 53702, Vi äro tacksamma för det minsta, 

~i\'t:~t i ett ädelt sinnelag. Har :\i tillgångar, som ?\i önskar 

le~tamclltera till della arbete. st;\ "i gärna till tjänst med ju

ridisk sakkunskap fl)r denna frågilS ordnande. Insamlingskort 

k unna rekvireras f1'[111 Poj khemmet. 

Tdl \'arje jul utkommer den prakt tulla tidningcn "Vinter

1.111,;". "om deh'is siiljcs till förman för \'årt hem och på dll'en 

u\O'i\'e,; L1irekt fr[lIl Pojkhemmet "Vårbrodd", vars hel~ behåll

ning tillfaller pojkhemsarbetet. I unigt står pojkhemsledning

en illltid till tjänst med uppslag, \. i tacka på förhand för vad 

:\ i \'j 11 göra. 

St)'I·clSCll. 
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