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Desember 2019 34. árg.

1. Sunnudagur 1. Tim. 4.1-16

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 10, Nana 8, Louie 6, Rio 0
Hvønn mánadag hava vit Shogikafé, 
tvs. við japanskum talvi. Japanum 
dám ar best at verða bodnir til ávís tiltøk. Vanliga koma fýra 
til seks menn. Aftur í ár ætla vit at hava serstakt jólatiltak fyri 
børn í grannalagnum. Hetta er eisini gott høvi at boða evan
geliið og knýta sambond við familjur. Biðið fyri tiltøkunum, 
og at børnini skilja, hvør Jesus er.

Shogikafé í samkomuni



KRINGVARPIÐ
 1. des. Útvarpsmøti úr Betesda, Klaksvík
 8. des. Sjónvarpsmøti úr Nebo, Toftir

R7 (meir á www.evr.fo) 
Sunnukvøld . kl. 20. . .Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld . . . . kl. 21 . . .Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

Føroysk møti í Jútlandi
 7. des. kl. 19 í Bethaniakirkjuni, 
  Dag Hammarskjøldsgade 2A í Aalborg.

OM, DOULOS og LOGOS HOPE
Ruth og Thorvald Gaardlykke fara við 
Logos Hope fyrst í des. í tveir mánaðir, 
Thorvald sum elektrikari og Ruth sum 
hjálparfólk. Olivia og Bogi Tróndheim 
við børnunum Fríða (4 ár) og Karitu (2 
ár) fara eisini umborð í des., væntandi í 6 mánaðir, Bogi sum 
maskinmaður. Endamálið er at boða gleðiboðskapin í havnum 
kring allan heim. Birita og John Timothy í Japan skipa fyri 
jólatiltøkum, har tey boða jólaevangeliið. Eftir jól flyta tey í 
nýtt arbeiði. Tey eiga sonin Jónas (0 ár). 

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Heimferðin í heyst gjørdist longri enn 
ætlað. Nú leingist okkum at koma yvir 
aftur fyrst í des. Biðið, at Harrin varð
veitir børnini og tey ungu.



2. Mánadagur Zakar. 5.1-11

DANMARK, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 12, Andreas 10, Kristina 8
Á jólum og inn í nýggja árið eru nóg
vir útisetar í Føroyum, og tí er steðgur í møtunum fríggja
kvøld. Síðsta fríggjakvøldssamkoman verður 13. des.; byrjað 
verður aftur 10. jan. Møtini sunnudag kl. 11 halda á. Annan 
jóladag bjóða vit til hugnaløtu í Kristnastovu kl. 14. 

Sólva og Jákup Hansen
Vit takka hjartaliga fyri forbøn og 
stuðul, nú vit eru farin í tænastu í 
Kristnastovu. Biðið, at vit fáa vísdóm 
at seta okkum inn í sjúklingatænast
una. Okkum liggur eisini á hjarta, at 
hirðatænastan í samkomuni eydnast. Okkum tørvar skynsemi 
at taka okkum av tænastunum í húsinum.

3. Týsdagur 1. Tim. 5.1-25

ONGLAND
Dorit og Simon Marshall
Vit hava kent Harrans nærveru ígjøgn
um svárar tíðir og eisini nú, tá alt sær ljósari út. Vit eru komin 
í nýggja heimið í Suðuronglandi og gleða okkum at byrja í 
nýggju tænastuni við ECMI eftir nýggjár. Fyrst í des. verður 
Simon í Týsklandi í eina viku á leiðarastevnu hjá ECMI; tá 
hittir hann leiðarar úr ymsu londunum, har ECMI arbeiðir.



4. Mikudagur Sálm. 78.1-31

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Minnist tiltøkini í Calvary í des.: 
kvinnu møti 7. des., tey, sum bera brek, 14. og 17. des., tvær 
konsertir 15. des., trý møtir jólaaftan. Málið er, at øll hoyra 
evangeliið og taka ímóti við opnum hjørtum.

FØROYAR
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Vanja og Svein í Prestgarði, 
  Jenny 12, Svend 11, Terji 7, Petra 5

5. Hósdagur Zakar. 6.1-15

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Av sjúku varð túrurin í Asia tíverri 
avlýstur, tí verða vit her í Alabama 
í des. Eg skal tala í samkomu í Montgomery. Vit fyrireika 
okkum til altjóða fundirnar hjá NTM í Florida í jan. Eg eri 
limur í báðum nevndunum, sum umsita arbeiðið hjá altjóða 
NTM, og Judy er skrivari í báðum. Okkara vón er, at eg fái 
tað nógv betri í des. 

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 9, Leah Ève 6, Abigail 0



6. Fríggjadagur 1. Tim. 6.1-21

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Henda árstíðin kann kennast long og 
dimm hjá mongum eldri føroyingum, sum búgva her á leið. 
Upp undir jól hava vit í mong ár savnað eldri føroyingar til 
hugnaliga samkomu í Kristnastovu. Hon verður mikudagin, 
11. des. kl. 12.30. Sigið føroyingum frá! berghamar@kristna
stova.dk

7. Leygardagur Zakar. 7.1-14

ZAREPTA
Arbeitt verður týsdagar og fríggjadagar í vetur; endin á 
Heimaru lon skal klæðast, gamla svimjihøllin takast niður og 
elevatorurin í Ovaru Lon skiftast. Allar hjálpandi hendur væl
komnar. Napoleon Vang, tel. 214992, Símun Pætur á Torkils
heyggi, tlf. 747111 og Birgir Andreasen, tlf. 554680.

8. Sunnudagur 2. Tim. 1.1-18

ÍSLAND, Akureyri, Sjónarhæð, 
Ástjørn, Agape Europe
Kristín Gerðalíð
Eg byrjaði gentubíbliubólk í nov.  Hetta 
eru vinkonur og gent ur, eg kenni frá 
legunum á Ástjørn; higartil koma upp til fýra at lesa skeið 
frá Emmaus. Tær eru áhugaðar at læra um Gud. Biðið, at 
allar koma til trúgv. Eg verði í Føroyum á jólum og steðgi 
í ein mánað.



9. Mánadagur Zakar. 8.1-23

SUÐURAFRIKA, Mamelodi,
OM Aids Hope
Tanja Mortensen
Í des. og jan. hava børnini summarfrí, og tað mesta av okkara 
virksemi er eisini niðurlagt. Okkum tørvar vísdóm og Harrans 
leiðslu, nú vit fyrireika 2020. Vit takka Gudi fyri varðveitslu 
og allan stuðul, vit hava fingið hetta árið. Harrin er góður!

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen, Ísak 17

10. Týsdagur 2. Tim. 2.1-26

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
Vit verða í Føroyum allan des. Tað eru 
nógv ár, síðan vit hildu jól heima. Vit 
eru takksom at kunna hjálpa mongum evropearum at liva 
trúarlívið á øllum praktiskum økjum og ikki bara at geva 
teimum vitan um trúarlívið.

ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús

11. Mikudagur Sálm. 78.32-72

DANMARK, Glostrup Frikirke
Í jólamánaðinum gleðast vit um mong høvi at luta gleði
boðskapin bæði í talu og sangi. Sangbólkurin luttekur á møt
in um jólaaftan kl. 15.00.



12. Hósdagur Zakar. 9.1-17

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 13, Rebekah 11, Lydia 9
Tvær iranskar kvinnur lesa í Bíbliuni 
saman við Claire og einari samverkakvinnu. Onnur teirra 
hevur tikið ímóti Jesusi – biðið, at hon ikki longur skal liva 
í ótta, og at hin eisini setur álit sítt á Harran. 21. des. hava 
vit jólahald fyri kurdum. Vón okkara er, at nógv taka lut og 
verða uppbygd av at møta øðrum trúgvandi. Biðið, at Craig 
fær hvíld og andaliga endurnýggjan, nú hann er í farloyvi.

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy, Isabel 15, Victoria, 13, 
Emma Grace 11, Jónatan 10, Markus 7, Evita 4, Joy 2
H Í dag fyllir Noah Kristian Joensen 6 ár

13. Fríggjadagur 2. Tim. 3.1-17

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, Cecilie 17, Kristian 15
Anne-Sophie og Óli Tindalíð, Liljan 13, Leanne 12, Luckas 0
Vit takka fyri alla hjálp, sum kom til legurnar í ár. Legurnar 
komandi ár verða 28. juni til 26. juli. Fyrst tríggjar barna og 
ungdómslegur, síðani ein familjulega. Siglt verður inn fríggja
dagin 26. juni. Brúk er fyri allari hjálp. Meir kunning á fb. 
síðuni Naalersitaq.



14. Leygardagur Zakar. 10.1-12

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Tindalíð Kinda
Í samstarvi við kirkjuna royna vit at 
savna fólk, so ongin situr einsamallur 
á jólum. Biðið, tí henda tíðin er gleðilig fyri mong, men hørð 
fyri onnur. Biðið eisini, at opin hjørtu taka ímóti honum, ið 
jólini snúgva seg um.

15. Sunnudagur 2. Tim. 4.1-22

ATLANTIC MISSION
Birgit og Svenning av Lofti
Í samráð við stovnin, ið eigur Juvel 
II, hevur nevndin í Atlantic Mission 
tikið avgerð at læna skipið til evangeliskt verk í Føroyum 21. 
apríl til 3. mai 2020. Ætlanin er, at Juvel II leggur at bryggju 
í Nólsoy, Kaldbak, Hósvík, Kollafirði, Miðvági, Vestmanna, 
Haldórsvík og á Eiði. Ynski okkara er at náa skúlaungdóm, 
børn og vaksin í nevndu bygdum og grannabygdum.

FØROYAR
– Elin og Jógvan Jacobsen, 
  Boas 12
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Annika og Poul Færø
H Í dag fyllir Louie Mortensen 6 ár



16. Mánadagur Zakar. 11.1-17

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Seinastu tíðina hava vit vitjað føroy
ingar á sjúklingahotellinum í Aalborg og havt andaktir til 
gleði fyri mong. Av umbygging eru vitjanirnar nú steðgaðar. 
Biðið um loysn, so henda tænasta kann halda á! 

17. Týsdagur 1. Pæt. 1.1-25

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam Joy 15, Noah 13, 
Lydia Sigrid 2
Vit ætla at byrja alphaskeið síðst í jan. fyri fólk, sum eru 
søkjandi og nýggj í trúnni. Vit vóna, at skeiðið skapar grund
arlag fyri bíbliubólki fyri fólki, sum ikki kenna so væl evange
liið ella Bíbliuna. Biðið, at nøkur taka av okkara innbjóðing.

18. Mikudagur Sálm. 79

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Noah 17, Megan 15, 
Trisha 7, Emma 3
Takk fyri forbøn fyri Heidi, sum varð 
skurðviðgjørd í nov. Tað hevur gingið 
seinni enn væntað at koma fyri seg eftir viðgerðina, men tað 
gongur framá, og Heidi hevur tað betri nú.



19. Hósdagur Zakar. 12.1-14

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Hósdagur Zakar. 12.1-14
Stephen var í Frankaríki í nov. at veg
leiða at náa út til turkar og onnur. Framvegis sendir BCC 
eini 500 NT og aðrar bøkur hvørja viku. Tit kunnu fylgja 
starvsfólkunum á facebook og biðja fyri teimum, sum gera 
eftirarbeiði við telefon og øðrum miðlum. 
H Í dag fyllir Leah Ève Mortensen 6 ár

20. Fríggjadagur 1. Pæt. 2.1-25

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 6, Micah 6
Jeanette má finna nýtt starv, nú lærarastarvið endar á jólum. 
Dreingirnir ganga nú í franska skúlanum. Vit biðja, at teir 
finna góð vinfólk. Vit høvdu frálíka, styrkjandi samkomulegu 
í nov. í Redeemer Grace. Á jólum verða vit í Alpunum at 
hjálpa til at bera gleðiboðskapin millum tey mongu vitjandi 
har.

21. Leygardagur Zakar. 13. 1-9

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Takkið Harranum, at fleiri deyv í Dan
mark nú vilja hava meir kunning um 
andalig viðurskifti enn fyrr. Biðið fyri teimum, og at vit fáa 
vísdóm.



22. Sunnudagur 1. Pæt. 3.1-22

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 11
Trúarverjuskúlin byrjaði aftur í okt., og mong ung møttu upp. 
Vit eru byrjað í Vágoynni eisini. Biðið fyri heilsu okkara. 
Adonia var til kanningar í Danmark í nov. Alt sá gott út, men 
tølini eru enn ov høg.
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi
– Khuldah og Sámal Mikkelsen, Josva 10, Ester 9, Sa-
muel 5
– Maria og Jens Bech
– Rutt og John í Skemmuni

23. Mánadagur Zakar. 14.1-21

FILIPSOYGGJAR, Manila
Liz og Ragnar Niclasen
Gott at vera afturkomin at arbeiða sa
man við mínum góðu vinum og skriva 
lærutilfar til samkomurnar og tey trúgvandi, so tey verða rót
fest í trúnni. Vit arbeiða við Ápostlasøguni, sum vit vóna at 
fullføra til nýggjárs. 

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Vit verða øll saman sum familja á jólum. Tá ið vit vanliga 
liva so spjadd, er hetta sera forkunnugt. 

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 15, Rebekka 14, Hanna 11



24. Jólaaftan 1. Pæt. 4.1-19

Ongland, Cornwall
Anna og David Rodda
Tað eru nú tvey ár, síðan Anna byrjaði 
nýggju viðgerðina fyri parkinsonsjúk
una. Viðgerðin virkar framvegis heilt væl. Takk fyri bønar
svar! Anna megnar at luttaka í minst seks tiltøkum um vikuna 
uttan fyri heimið. Vit hjálpa Guds tænarum í Senegal við 
vegleiðing og fíggjarligum stuðli. Orð Guds verður boðað á 
Facebook og útvarpi á tveimum málum. Pastor Musa hevur 
undirvíst átta persónum í at læra og prædika Orð Guds. 

25. Jóladagur Lukas 2.1-24

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Málráðgevin úr USA, sum skuldi 
 kanna mínar umsetingar í nov., mátti 
av heilsuávum útseta kanningina til í 
jan. Eg bleiv eisini sjúk av malaria fyrst í nov., og tað tók 
sera hart uppá meg. Eg var tíbetur ikki farin út aftur í bygd
ina, men var á gestaheiminum, har fólk tóku sær av mær. 
Tað tekur væl longri tíð at koma fyri meg aftur, enn eg hevði 
væntað. Bygdarfólkið hevur fingið væl burtur úr á markunum 
í regntíðini. Biðið, at tey handfara ávøkstin við vísdómi.



26. Annar jóldagur Lukas 2.25-52

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Annika og Simon Flanagan 
Nya 11, Noah 10, Karis 6,
Judah 4, Ethan 2
At duga at lesa og skriva gevur okkum møguleikan at lata upp 
orð og sannleikar Guds! Komandi ár kunnu vit ogna okkum 
NT og kunnu tá sum samkoma brúka BÓKINA, Orð Guds, 
til andaliga búning.

Natalie og Philip Hansen
Louis 2, Timon 0

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen, Ryan 10

27. Fríggjadagur Nahum 1.1-14

GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
Í 1977 fluttu Anna og eg við børnum 
til Grønlands. Í 9 ár búðu vit í Paamiut 
og í 13 ár í Nuuk. Tá var kall mítt at vitja bygdirnar við 
evangeliinum. Í 2008 varð Juvel II keyptur. Síðani tá hava vit 
vitjað allar bygdir og býir uttan Scoresbysund – sáðmaður fór 
út at sáa, men Gud gevur vøkst. Nú eg eri 77 ár, havi eg sagt 
ábyrgdina av Juvel II frá mær; men eg kann kortini fara við.

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen



28. Leygardagur 1. Pæt. 5.1-14

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty
Guðrun hevur ábyrgdina at taka ímóti 
vitjandi, og Ivor hjálpir við fyrisiting 
og leiðslu næstu 4 mánaðirnar, meðan okkara pastorur er í 
farloyvi. Vit stórtrívast og síggja, hvussu Harrin leiðir. Ar
beiðið í GSI liggur nú stilt, til vit byrja aftur í vár.

29. Sunnudagur Nahum 2.1-14

NTM, FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 8, Tabita 5, Debora 4, Natan 1
Missiónsráðstevnan Reach fyri ung verður í North Cotes 26. 
 30. mars 2020. Pláss er fyri fleiri! Kunning og tilmelding 
á ntm.fo.

NTM, FØROYAR
Erla og Ingvard Petersen

Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Elsa í Skorini, Randi Østerø, 
Dóra D. Gaard, Kristianna J. Heinesen, Lea Wolles, Óli Jákup 
Jacobsen, Jónvør Christ i an sen, Barbara og Ragnar Vest, 
Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.



30. Mánadagur 2. Jóh. 1-13

USA, Nebraska, Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Rachel og Peter Hansen, Caleb 17
Biðið, at Karl finnur arbeiði. Haldið á at biðja fyri heilsuni hjá 
Davidi. Steffan, 20 ár, verður liðugur við NTM bíbliuskúlan 
í USA 14. des. 

TÝSKLAND, Hückeswagen, 
Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Wina og Benjamin Hansen 
Noah Elias 8

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 14, Aron 7, Noah Kristian 6

Myndasavn: pallis76@yahoo.dk
Prent: Føroyaprent, tel. 314555.
Teldupostur: prayerservicefo@gmail.com
Heimasíða: www.kbs.fo

©KBS. Loyvt er at endurgeva tilfarið, 
um keldan verður nevnd.



31. Týsdagur Nahum 3.1-19

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og 
Bókasøluni Logos!

NÝGGJ BÓK!
Viðmerkingar til hvønn 
kapittul í Nýggja Testa-
menti

250 kr.
Kendi amerikanski bíbliu lær
arin og høvundurin Warr en 
Wiersbe skrivaði meiri enn 
150 bøkur. Forlag ið Leir  ker ið 
hevur júst giv ið eina bók hjá 
Warren  Wiersbe út. Á føroysk
um eitur hon: Við merk ingar 
til hvønn kapit tul í Nýggja 
Testa menti. Páll á Lakjuni 
hev ur týtt til før oyskt. Páll 
greið ir m.a. so leið is frá í formælinum: Eg havi nýtt bókina 
sum andaktsbók, hóast hon ikki beinleiðis er tað. At hava lisið 
ein kapittul í Nýggja Testamenti og síðan tað, høvundurin 
skrivar um hann, hevur verið mær til stóra signing.
 Bókin kann keypast av nýggju heimasíðuni hjá Leirkerin
um: www.leirkerid.fo. Hon fæst eisini í Logos og øðrum 
bókahandl um.

Opið gerandisdagar kl. 1418, 
leygardag kl. 1216. 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


