BØNARLØTAN
November

1. Mikudagur

2017

32. árg.

1. Sám. 20.24-43

VENESUELA, Puerto Ayacucho
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Vit mugu skjótast finna tveir nýggjar lærarar at virka á bibliu
skúlanum. NTM hevur arbeitt í mong ár í hivi-ættarbólkinum
í Kolumbia. Hivi-samkoman sendir nú sínar fyrstu trúboðarar
til Venesuela at arbeiða ímillum hivi-fólkið hesumegin mark
ið. Vit vilja veita teimum besta stuðulin.

KRINGVARPIÐ
3. des. Útvarpsmøti, Ebenezer
10. des. Sjónvarpsmøti, Ebenezer
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 møtir í Esbjerg
11. nov. kl. 19 Ådalsparken 33, 6710 Esbjerg.
		
Eyðun Jacobsen, sangari og tónleikari, vitjar.
FØROYAR
Rutt og John í Skemmuni
Eg eri framvegis við til andaktir á
ellisheimum og sjúkrahúsi í Suðuroy.
Ætlanin er aftur í vetur at vitja sam
komur. Vit gleða okkum til samfelagsmøtini í Ebenezer. Vit
takka fyri samhuga í sambandi við, at mamma, Sigrid Poulsen
í Skemmuni, flutti heim í dýrdina 30. sept.
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Birgit og Svenning av Lofti
DANMARK, Brejning
Jan og Anne Zachariassen
Eg luttaki á bíbliuumsetingarstevnu í
Spania fyri deyv 1. - 5. nov. Í deyva
samkomuni í Jútlandi gongur væl. 12.
nov. fari eg til Rødovre.
H Í dag fyllir Ísak Joensen 15 ár.

2. Hósdagur

Sálmur 108

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Anna hevur havt tað betri nú í fleiri
vikur, helst av tí góðu umsorgan, hon
fær. Í næstum fær Anna skurðviðgerð, so heilivágurin kann
latast beinleiðis í gøgnini og ikki umvegis tablettir. Dubby
heldur á at gera sjónbond til internetið. Í Senegal fegnast vit
um framburð.
SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 4, Micah 4
Hotellið, sum samkoman leigar høli
frá sunnudagar, leigar nú út til onnur,
ið kunnu gjalda meira. Tí mugu vit finna onnur hóskandi
høli. Vit hava eisini okkara árliga Q Commons tiltak 3. nov.
og Alpha-skeið allan nov.
TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Vit eru glað fyri væleydnaðan túr í
Onglandi, bæði fyri ráðstevnuna og
boðanina millum turkar. Vit vitjaðu
eisini børn og barnabørn. Men nú eru vit afturkomin til Turka
lands. Stephen fer aftur til Onglands til evangeliseringsráð
stevnu.
DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus

3. Fríggjadagur

Áp. 21.1-17

DANMARK, Keypmannahavn,
Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein (f)
Sigrid 10, Andreas 8, Kristina 6
Um 130 børn og vaksin vóru til leguna í okt., sum eydnaðist
væl. Hjálpin úr Føroyum kom væl við. Niels Pauli vitjar
samkomur og ungdómsmøtir. Hann undirvísir á Ey-Oy-leguni
á Zarepta 11. nov. og á ungdómsstevnuni í Betesda 23. - 26.
nov.
USA, New Tribes Mission, Alabama
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
20. nov. liggur leiðin aftur til Asia. Takk fyri forbøn!

4. Leygardagur

1. Sám. 21.1-15

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 13, Micah 10, Ezra 9,
Uhenya 6, Boas 4
Í okt. undirvístu vit 50 kvinnum á
skúlanum í mentan og siðum. Tær liva
ofta í ótta og fara til gandalæknan at fáa hjálp. Biðið, at tær
læra og uppliva, at Harrin kann hjálpa teimum. 60 næmingar
fingu prógv 28. okt. Teir eru komnir trúfast til undirvísing
í hálvtannað ár. 17. nov. flúgva vit til Onglands og 30. nov.
til Føroya.
PAPUA NÝGUINEA, Sorimi
Carol og Poul Joensen, Jonathan Daniel 17, Ísak 15

5. Sunnudagur

Áp. 21.18-40

NTM FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 6, Tabita 3, Debora 1
Biðið um hegni í arbeiðnum við
nýggjari heimasíðu. 7. - 14. nov. luttekur Eli á leiðslufund
um í Spania hjá NTM-Evropa; síðan vitjar hann føroyingar
á North Cotes College í tveir dagar.

6. Mánadagur

1. Sám. 22.1-23

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
30. sept. flutti mamma heim til Harr
an. Eg eri takksom, at eg náddi heim
og kundi vera saman við henni og um
hana nakrar dagar. Eg fór aftur til Senegal 25. okt. Her er nokk
at taka sær av í húsinum, nú eg havi verið leingi burtur. Eisini
er stríður streymur av fólki. ið koma at heilsa uppá og vísa
samkenslu, nú mamma er farin. Í løtuni umseti eg 1. Korint
bræv aftur til enskt; síðan fari eg í holt við 1. Timoteusarbræv.

7. Týsdagur

Áp. 22.1-30

TÝSKLAND, Hückeswagen, NTM
Wina og Benjamin Hansen, Noah Elias 6
Frá 8. nov til 2. jan. eru vit í USA at vitja familju, vinir og
samkomur. Nógv arbeiði skal gerast, áðrenn vit fara. Biðið
fyri túrinum, og at Gud sendir fleiri í tænastu fyri seg.

8. Mikudagur

1. Sám. 23.1-28

FILIPSOYGGJAR, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Spennandi at læra tey trúgvandi at skilja og brúka tilfarið,
vit hava gjørt á teirra máli til evangelisering og sunnudags
skúla. Vit miða ímóti eisini at veita samkomunum læritilfar
um Ápostlasøguna á teirra máli. Bíblian hevur verið útseld
síðan 2008; men nú verður hon tøk aftur til jóla.
FØROYAR
– Vanja og Svein í Prestgarði,
Jenny 10, Svend 9, Terji 5, Petra 3
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

9. Hósdagur

Sálmur 109

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Arbeiðið í Kristnastovu gongur væl,
og trivnaður tykist vera millum unga
fólkið og eldri við. Harumframt kemur bussurin av Sjúklinga
hotellinum at kalla hvørja viku við sjúklingum og avvarð
andi, sum ynskja at hava samfelag við okkum. Biðið, at góða
gongdin nú í longri tíð heldur fram.
DANMARK, Måløv
Sara og Andrew Berghamar
Eva 17, Miriam Joy 14, Noah 11, Lydia Sigrid 0
Vit luttóku á leguni hjá Kristnastova í okt., har vit skipaðu fyri
barnamøtum. Í heyst og vetur tala vit í Kristnastovu fríggja
kvøld um hjúnaband og parlag.

10. Fríggjadagur

2. Pæt. 1.1-21

ONGLAND, NTM North Cotes
Erla og Ingvard Petersen
Natan 14
Eins og undanfarin ár hava vit ábyrgd
ina av einum næmingabólki; hesaferð sjey, sum øll eru úr
Týsklandi. Biðið, at tey framhaldandi trívast her í North Cotes.

11. Leygardagur

Ezekiel 7.1-27

DANMARK
Glostrup Frikirke
Vælvitjaða kaféin „Ældrehygge“ broytir navn til „Mandags
Café“ fyri at vísa á, at øll eru vælkomin til ein drekkamunn. Á
kaféini er tíð til hugna, prát og felagssang umframt at viðgera
ávís evni, t.d. hesa síðstu tíðina aktuella evnið um Luther og
trúbótina. Endað verður við orði og bøn. „Mandags Café“ er
hvønn fyrsta mánadag í mánaðinum kl. 15 - 17 á Østervej
12, 2600 Glostrup.
H Í dag fyllir Noah Elias Hansen 6 ár.

12. Sunnudagur

2. Pæt. 2.1-22

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 11, Rebekah 9, Lydia 7
Ein samkoma nærhendis Birmingham
hevur biðið okkum um hjálp. Vit hava givið teimum bøkur, so
tey kunnu undirvísa 5 kurdum og 5 iranum, ið eru trúgvandi
og søkjandi. Biðið og takkið Gudi fyri sambandið, vit hava
við samkomur í Onglandi.

13. Mánadagur

Ezekiel 8.1-18

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Eirikur og Bárður Norðberg komu
í okt. og gjørdu alt arbeiði at ganga
frá leguhúsinum og Juvel fyri veturin. Teir eru so óførir við
ljóðførum og hjálptu okkum at hava barnamøti hóskvøld og
evangeliskt møti sunnukvøld, har vit bjóðaðu fólki, vit hava
samband við, og sum hava víst áhuga fyri tí andaliga. Vit
eru nøgd við uppmøtingina. Tolkurin, Arnaq, er á námsferð
í Danmark; tí hava vit einki møti, fyrr enn hon kemur aftur.
Vit eru so fáment og kenna okkum veik og ódugnalig. Vit
seta stóran prís upp á forbønir tykkara.
GRØNLAND
Juvel II
Anna og Óli Steinberg
Nú eru 10 ár síðan Juvel II varð keypt
ur. Tørvur er á ymsum umvælingum.
Í vetur er ætlanin at stíva skorsteinin av, gera nýggjar veggir
í proviantrúminum og skifta oljurør, sum krevur nakað av
sveisiarbeiði. Eisini er ætlanin at seta slangrikjølar á Juvel fyri
at minka um rullið. Kunning hjá Óla Steinberg tel. 275218.
ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Noah 15, Megan 12, Trisha 5, Emma 1

14. Týsdagur

2. Pæt. 3.1-18

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Filip og Ane Sivertsen,
Cecilie 14, Kristian 12
Óli og Anne-Sophie Tindalíð, Liljan 12, Leanna 11
Gleðiligt, at nøkur ung eru komin afturat í samkomuna, og at
nøkur komu til trúgv á ungdómsleguni í summar. Biðið fyri
barna- og ungdómsarbeiðnum.
GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Biðið fyri vinum okkara í Qasigianng
uit, at Harrin virkar í lívi teirra, nú vit
aftur eru í USA. Biðið framhaldandi,
at vit fáa fígging til bátin Qaamaneq og fyri ferðini við Qaam
aneq úr Kanada til Grønlands komandi ár.

15. Mikudagur

Ezekiel 9.1-11

FØROYAR
Maria og Jens Bech
Persónligar vitjanir liggja okkum
á hjarta. Arbeiðið at umseta nýggj
Emmausbíbliuskeið og at geva tey gomlu útaftur heldur fram.
Gjøgnum vikuna hava vit regluligar bíbliutímar fyri børnum
og ungum. Okkum tørvar vísdóm og leiðslu.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 10
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Annika og Poul Færø
– Lis Zachariassen

16. Hósdagur

Sálmur 110 og 111

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
John talar nú úr Rómbrævinum, og
fólk taka væl móti boðskapinum.
Nógv nýggj fólk eru at síggja. Vit eru takksom fyri góða
heilsu! Vit fyrireika møtini á Thanksgiving Day síðst í nov.
og jólamøtini í des.
ÍSLAND, Ástjørn
Biðið fyri børnunum og teimum ungu, sum vóru á legu við
Ástjørn í summar, at tey saman við fleiri nýggjum koma aftur
næsta ár.
– Rósa og Jógvan Purkhús, Akurinn

17. Fríggjadagur

1. Johs. 1.1-10

RUSSLAND, Moskva
Guðrun og Ivor Tutty
Sonja 17, Timothy 17, Karina 16
Timothy og Ivor eru aftur í Moskva.
Minnist toymið, ið arbeiðir ímillum S-ha fólkið, at tey kunnu
halda fram í hesum arbeiði millum brøður og systrar okkara
har. Bøn okkara er, at S-ha fólkið fær andaligt tilfar á egnum
máli.
ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

18. Leygardagur

Ezekiel 10.1-22

KANADA, Good Seed International
Judith og Allan Ellingsgaard
Benjamin 13, James 11, Micha David 7
Allan arbeiðir fulla tíð við GoodSeed, leiðir lovsang í sam
komuni og lesur umleið 10-12 tímar um vikuna. Judith lesur
til lærara, hevur bíbliuundirvísing hvørja viku og arbeiðir av
og á á skúlanum.

19. Sunnudagur

1. Johs. 2.1-11

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen, Louis 0
Tað var gott, at mamma Philip kundi
vitja okkum her í Týsklandi, og at pápi
hansara eisini kundi koma í tríggjar dagar; serliga tí vit ikki
fara til USA, áðrenn vit fara aftur til PNG seinast í hesum
mánaðinum. Biðið, at øll kravd skjøl til innfararloyvi verða
tøk, og fyri okkum, nú vit eru vorðin foreldur.
USA, Nebraska, New Tribes Mission
Rachel og Peter Hansen, Caleb 15

20. Mánadagur

Ezekiel 11.1-25

PAPUA NÝGUINEA, Mengen, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 9, Noah 8, Karis 4, Judah 2, Ethan 0
Biðið fyri Mengen samkomuni, bíbliulærarunum og samkomu
vøkstri. Ætlan okkara er at fara aftur hagar á sumri 2018.
Nógvar praktiskar fyrireikingar mugu gerast í sambandi við
flytingina.

21. Týsdagur

1. Johs. 2.12-29

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 9
Í løtuni hava vit tveir trúarverjuskúlar fyri ung. Biðið fyri
verk
inum á netinum, at vit náa flestu ungu føroyingar á
viðkomandi hátt og megna at svara teirra spurningum. Biðið
fyri Adoniu, nú vit royna nýggja viðgerð.
FRAKLAND, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen, Sarah 7, Leah Eve 3

22. Mikudagur

Ezekiel 12.1-28

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 12, Aron 5, Noah Kristian 3
Corine byrjar nú arbeiðið við børnum
og familjum teirra. Familjurnar, ið søkja sær hjálp hjá The
Well-tænastuni í Teilandi, eru í trúboðaravirksemi í øllum
Asia.
Christy og Dan Jacobsen
Justin 16, Jonathan 15, Leslie 15, Emily 7, Bethany 2
Takk! Vit hava fingið uppihaldsloyvið longt til eitt ár. Biðið,
at vit við ídni gera framstig at læra teilendska málið, og fyri
Christy, sum samstundis undirvísir børnunum heima.
SKOTLAND, Motherwell
GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall

23. Hósdagur

Sálmur 112 og 113

FILIPSOYGGJAR,
Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Eg geri nú klárt til túrin til Filipsoyggj
ar í febr. Nógv tilfar skal gjøgnum
gangast, áðrenn eg fari.

24. Fríggjadagur

1. Johs. 3.1-24

JAPAN
Shino og Hallur
Kano 8, Nana 6, Louie 3
Hallur tekur skeið í torføra japanska
málinum. Tvær nýggjar kvinnur við børnum komu á kaféina
herfyri. Biðið um jaliga umtalu í grannalagnum, og at fólk
støkka inn á gólvið.
H Í dag fyllir Megan Guttesen 13 ár.

25. Leygardagur

Ezekiel 13.1-23

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Vit gera mixtec bíbliuna klára til máls
viðgera at rætta. Vit endurskoða eisini
Galatiabrævið. Ein bólkur í okkara máløki lærir, at trúgvandi
skulu halda sabbat og aðrar jødiskar hátíðir og matreglur.
Biðið, at vit megna at geva Galatiabrævið út, so fólk kunnu
skilja sannleikan í evangeliinum um frelsu við trúgv eina.

26. Sunnudagur

1. Johs. 4.1-21

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 13, Victoria, 11, Emma Grace 9, Jónatan 8,
Markus 5, Evita Linda 2, Joy Hanna 0
Nøkur úr samkomuni ganga frá hurð til hurð hvønn fríggja
dag at bjóða Jóhs. Ev. sum bókling ella á fløgu. Hetta er
partur av Operacion Amor Divino við tí endamáli at bera
Orðið inn í hvørt hús í okkara stati Michoacan. Vit hava nátt
umleið triðingin av Puruándiro eftir trimum árum. Tey flestu
taka ímóti bóklinginum ella fløguni, og nøkur eru áhugað at
hoyra meir og enntá at møtast aftur at læra meir úr Bíbliuni.

27. Mánadagur

Ezekiel 14.1-23

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen
Jens Allan 16, Ryan 8
Vit eru takksom, at heilsan hjá Hans Arna er batnað. Biðið,
at teir, ið koma at læra at lesa og skriva sítt egna mál, eru
hugagóðir at møta upp. Biðið eisini um frið í Guinea; nógvur
ófriður er í býunum kring okkum.
Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið)
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Elsa í Skorini, Randi Østerø,
Selma Godtfred, Kristianna J. Heinesen, Jónvør Christiansen,
Lea Wolles, Barbara og Ragnar Vest, Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, yngri, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.
Myndasavn: pallis76@yahoo.dk

28. Týsdagur

1. Johs. 5.1-21

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 13, Rebekka 12, Hanna 9
Vit meta, at tíðin er komin at seta inn
elstar og umsjónarmenn í samkomuni í Naplud. Okkum tørvar
vísdóm og forbøn, ikki minst at finna røttu persónarnar. Tim
ætlar sær til Naplud at leggja hetta fram fyri samkomuna og
at undirvísa um, hvat Bíblian lærir um hetta evni.

29. Mikudagur

Ezekel 15.1-16,14

OM FØROYAR og LOGOS HOPE
Biðið fyri Duritu Olsen úr Fuglafirði, sum er komin aftur av
trúboðaravenjing í Chile, og fyri Fríða Dam av Nesi. Hann
er nú komin heim, hevur verið tvey ár við Logos Hope, sum
nú siglir millum smáoyggjarnar í Karibiska havinum. Tørvur
er enn á fólki og fígging til Riverboat-tiltakið. Higartil hava
tríggir føroyingar teknað seg at fara umborð á Riverboat at
bera boðskapin eftir áunum í Evropa í des.
– Anita og Oddmar Tausen

Prent: Føroyaprent, tel. 314555.
Teldupostur: prayerservicefo@gmail.com
Heimasíða: www.kbs.fo
©KBS. Loyvt er at endurgeva tilfarið,
um keldan verður nevnd.

30. Hósdagur

Sálmur 114 og 115

RÁÐGEVARI MÍN
Álmanakkin fyri 2018 verður nú seldur um alt landið. Biðið,
at orðið til hvønn mánað og hvønn dag í árinum verður til
signing.
BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og
Bókasøluni Logos!
Nýggj bók!
Kærlighedens
5 sprog i farver
150 kr.
Gary Chapman, sum
eisini skrivaði „Kærlig
hedens 5 sprog“, hevur
nú givið út somu bók
sum litbók fyri vaksin
við fororðum og teksti.
Meðan tú málar, fært
tú avbjóðingar, sum tú
síðan kanst fremja í
hjúnalagi og familju. Tú fært 55 hondteknaðar myndlýsingar
á pappíri til tusj og litblýantar við stuttum teksti, sum fáa
teg at hugsa, meðan tú málar. Venjingarnar hjálpa okkum at
tosa kærleikans mál
Opið gerandisdagar kl. 14-18,
leygardag kl. 12-16.
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo

