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33. árg.

1. Minningardagur teirra sjólátnu

Sálmur 18.26-51

SUÐURAFRIKA, Mamelodi
AIDS HOPE
Tanja Mortensen
2. - 4. nov. eru vit á legu við 29 børn
um frá truplum umstøðum. Biðið, at
tey læra Jesus at kenna sum Frelsara
og Harra. Her í Mamelodi er nógv arbeiðsloysi, fátækradømi og rúsevnismisnýtsla. Bara Jesus kann broyta lív
og framtíð hjá hesum børnum.

Børn á dagstovninum
Aids Hope.

ZAREPTA
Kæru náðisystkin! Við takksemi líta vit aftur á summarið, nú
seinasta lega í ár er liðug. Vit gleðast um, at nógvar familjur,
børn, ung og eldri hava verið á legu, eisini onkur fyrstu ferð.
Harrin hevur verið trúfastur, og vit hava hoyrt vitnisburðir
um, at hann hevur frelst og endurnýggjað. Eisini hevur hann
syrgt fyri øllum tørvi til legurnar.
KRINGVARPIÐ
4. nov. sjónvarpsandakt, Oddur á Lakjuni
11. nov. sjónvarpsmøti, Kedron, Sørvágur
2. des. útvarpsmøti, Ebenezer
2. des. sjónvarpsandakt, Fríðgerð Mortensen
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
10. nov. kl. 19 í Livets kilde, Ådalsparken 33, Esbjerg. 		
		
Fríðtór Debes vitjar.
H Í dag fyllir Ísak Joensen 16 ár.

2. Fríggjadagur

Matt. 24.1-14

USA, Nebraska, Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Rachel og Peter Hansen, Caleb 16
Tænasta okkara er at vegleiða og hjálpa trúboðarum kring
heimin. Biðið, at eg kann vera til hjálp og signing, meðan
eg eri í Føroyum 1. - 19. nov.

3. Leygardagur

Orðt. 13.1-25

BOLIVIA, Caravani
Maria Schwartson
Maria er farin til Bolivia at arbeiða á
barnaheiminum Hogar Casa De Esper
anta fyri foreldraleys børn í Caravani,
La Paz.
USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Vit eru á Filipsoyggjum 24. okt. - 17. des. Leiðarin hjá NTM
har er í farloyvi; ímeðan hjálpi eg leiðsluni. 3. og 4. nov. tali
eg á samfelagsstevnu í Ibaloi ættarbólkinum á oynni Luzon.
Ibaloi er ein av stóru tjóðflokkunum við eini 100.000 íbúgvum. Eisini vitja vit aðrar ættarbólkar á Mindanao við tyrlu.

4. Sunnudagur

Matt. 24.15-36

NTM FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen, Hadassa 7, Tabita 4, Debora 3
NTM hevur kunningarborð á samfelagsmøtunum í Høllini á
Hálsi. Vit takka fyri sonin, vit fingu 24. okt.
SKOTLAND, Motherwell
GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall
Fyrst í nov. fara fyrstaárs næmingar
nir til Italia í starvslæru hjá trúðboðarum í Napoli. Seinni
í mánaðinum fara teir saman við triðjaárs næmingunum til
ymsar samkomur at hjálpa til í eina viku – eitt av liðunum
fer til Exeter, har vit tæntu í fleiri ár; Dorit fer við teimum.

5. Mánadagur

Orðt. 14.1-35

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Vit eru takksom, at regntíðin hevur
verið góð, og at tað nú gongur móti
kaldari tíðum. Tað gongur væl at umseta og nýta nýggja telduforritið. Ætlanin er at royna at fara
inn aftur í bygd mína Tongia seinni í mánaðinum, men fyrst
má eg royna at fullføra ávísan part av umseting. Eg havi enn
ikki avgjørt, um eg skal verða verandi í bygdini á jólum. Mær
tørvar vísdóm hesum viðvíkjandi.

6. Týsdagur

Matt. 24.37-51

DANMARK Keypmannahavn,
Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 10, Andreas 9, Kristina 7
Vit vóru gott 100 fólk á frálíkari legu á Nordsjællands Efterskole í okt. Í bíbliutímunum vórðu vit eggjað at vera loyal
móti Harranum fult og heilt – júst sum Dániel og vinmenn
hansara. Tað var hugaligt at síggja, hvussu tey ungu tóku
ábyrgd av leguni og skipaðu hana væl. Nógv í samkomuni
eru eisini sera virkin og trúføst í regluligu tiltøkunum. Biðið,
at Harrin nýtir tey í sínum verki.
ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda

7. Mikudagur

Orðt. 15.1-33

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Noah 16, Megan 13,
Trisha 6, Emma 2
13. - 20. nov. kemur eitt føroyskt ar
beiðslið, mannað við fólki serliga úr
Lívdini. Tey fara at rigga nýggju hølini hjá samkomuni til.
Biðið, at arbeiðið gongur væl, so vit fáa alt frá hondini, sum
gerast skal.
PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen, Ísak 16

8. Hósdagur

Sálmur 19

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 10
Trúarverjutiltøkini byrjaðu aftur í okt. Eg havi nú tólini at
gera góð upptøkubrot til Youtube, men mær tørvar at læra
meir um at gera talu til upptøkur. Vónandi kann eg byrja at
leggja sjónfílar út í febr. Vit undrast og gleðast, at tað hevur
gingið væl hjá Adoniu heilsuliga, men tað krevur nógv.
ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 12, Rebekah 10, Lydia 8
9. - 11. nov. savnast vit við eini 25
trúgvandi kurdum úr øllum Bretlandi.
Endamálið er at útbúgva leiðarar. Flestu teirra verða viðmæld
av heimasamkomum til at vera leiðarar og lærarar.

9. Fríggjadagur

Matt. 25.1-13

GUINEA VESTURAFRIKA,
Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen
Jens Allan 17, Ryan 9
Vit hava tað øll gott her í Dakar. Marion er í Guinea 11. - 18.
nov. saman við aðrari konu at ráðgeva teimum, ið læra mál.
Tíðin er eisini komin hjá Allan at gera av, hvørja útbúgving
hann skal fara undir og hvar.
ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn

10. Leygardagur

Orðt. 16.1-33

ONGLAND, NTM North Cotes
Erla og Ingvard Petersen
Natan 15
Erla og eg fara til Onglands 11. nov.,
fyrst til Sheffield til próvhandanina 12. nov. hjá Súsonnu,
dóttur okkara. Síðan til North Cotes College í tvær vikur, har
eg skal undirvísa í Sálmunum.
ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
FØROYAR
– Lis Zachariassen
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Annika og Poul Færø

11. Sunnudagur

Matt. 25.14-30

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 14, Victoria, 12, Emma
Grace 10, Jónatan 9, Markus 6,
Evita Linda 3, Joy Hanna 1
Familjulega verður 17. - 19. nov. Biðið, at fólk verða styrkt í
trúnni og stuðlað at ala børn síni upp við vísdómi Guds. Tørv
ur er á, at baðirúm verða gjørd í nýggja salinum hjá okkum.
VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
H Í dag fyllir Noah Elias Hansen 7 ár.

12. Mánadagur

Orðt. 17.1-28

GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
17. sept. kom Juvel II úr Grønlandi.
Fyrst varð siglt úr Nuuk og norðureftir. Hansi Kuitsi royndi seg fyrstu ferð sum tulkur. Tað gekk
væl. Hann hevur verið við Juvel II í fleiri ár og talar eisini á
møtunum. Hóast seint á kvøldi var væl av fólki á bryggjuni,
táið vit komu til Kangaamiut. Gentan Asnat tók soleiðis til:
„Eg var við at gráta av gleði, tá eg sá Juvel II koma“. Asnat
var eisini tulkur seinni á ferðini.
FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen

13. Týsdagur

Matt. 25.31-46

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Kuldi og ísur komu so tíðliga í ár.
Siglingarleiðin til Narsarsuaq er longu
stongd – sjálvt fyri stálskip. Tað eydnaðist okkum báðum
Marjuni í bókstaviliga síðstu løtu at ganga frá leguhúsunum.
Vit takka Gudi fyri óvæntaða hjálp frá fólki her, sum vit
hava gott samband við. Lasse, grannabóndin, ansar eftir
leguhúsunum, Hentzar úr Hovi vil ansa húsunum í Qaqortoq, og Anders, grønlendingur og rakstrarstjóri hjá kommun
uni í Suðurgrønlandi, hevur eyguni eftir Juvel, sum liggur
fyri teym, til farmaskipið kemur við stroppum, so hann kann
takast upp. Vit vitja fyrst børnini í Danmark og Belgia og
vóna so at koma til Føroya fyrst í des. Vit gleða okkum!

14. Mikudagur

Orðt. 18.1-24

GRØNLAND, Nuuk, Hans Sivertsen
Filip og Ane Sivertsen, Cecilie 14, Kristian 12
Óli og Anne-Sophie Tindalíð, Liljan 12, Leanna 11
Til barnamøtið mánadagar kl. 16.30 til 18 koma 10 - 15 børn.
Vit eta saman, spæla og hoyra um „Lív Jesusar“. Nøkur teirra
skilja ikki danskt, tí tulkar Ulla Tindalíð bæði Ragnhild og
seg sjálva, men tað er tungt hjá henni, tí hon hevur ikki grønlendskt sum móðurmál. Ein hollendsk kona, Cecile, gift grønlendskum manni, hevur lovað at tulka av og á. Biðið, at fleiri
koma at hjálpa at tulka. Eini 5 - 10 ung koma til ungdómsmøt
ið týskvøld. Vit eru takksom, at ‘Søfartsstyrelsen’ eftir roynd
sunnudagin 21. okt. hevur játtað at hækka ferðafólkatalið við
Immanuel aftur. Takk fyri forbøn fyri hesum.

15. Hósdagur

Sálmur 20 og 21

DANMARK, Måløv
Sara og Andrew Berghamar
Miriam Joy 15, Noah 12,
Lydia Sigrid 1
Andrew undirvísir teimum, sum umhugsa dóp, og hevur
granskað Lukasarevangeliið og lív Jesusar saman við teimum.
Biðið, at vit síggja fleiri ung taka greiða støðu at fylgja Jesusi.
DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus

16. Fríggjadagur

Matt. 26.1-16

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
Svenning skipar fyri ferð til Ísrael
20. - 30. des. Ísrael hátíðarheldur í
ár sjeyti ára stovningardagin. Vit leggja nú eisini ætlanir á
evangeliska økinum í vetur og fram móti sumri 2019. Verið
vælkomin at ringja tlf. 212045, um tit ynskja hjálp at skipa
fyri evangeliskum tiltaki í heimbygd tykkara.
FØROYAR
– Rutt og John í Skemmuni
– Maria og Jens Bech
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 11
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

17. Leygardagur

Orðt. 19.1-29

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Vit gleðast um tey mongu ungu, sum
trúliga savnast í Kristnastovu – umframt fastbúgvandi útisetar
og ferðandi fólk, sum javnan leita út hagar. Ikki minst hugsa
vit um tey, sum eru niðri í sjúkraørindum og støðugt tørvar
umsorgan og forbøn. berghamar@kristnastova.dk

18. Sunnudagur

Matt. 26.17-29

SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 5, Micah 5
Vit hava søkt um høli til samkomuna,
sum vit meta eru egnað, men umsóknir frá øðrum eru eisini.
Vit biðja áhaldandi um Guds leiðslu. Vit hava ikki nóg mik
ið av sitiplássum longur, men vit takka fyri henda signaða
trupulleikan!

19. Mánadagur

Orðt. 20.1-30

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Eitt toymi úr Onglandi hevur luttikið
í fleiri av tiltøkum okkara. Talið av
teimum, sum ynskja at fáa Nýggja Testimenti og annan kristn
an lesnað, veksur alsamt. Vit eru takksom, at amerikanski
pastorurin Andrew Brunson varð leyslatin í okt.

20. Týsdagur

Matt. 26.30-46

DANMARK
Glostrup Frikirke
„Størri gleði havi eg ikki enn tað, at eg hoyri, at børn míni
liva í sannleikanum“ (3. Jóhs. 4). Eitt áhaldandi bønarevni
hjá kristnum familjum kring heimin er, at børn teirra velja at
liva í sannleikanum. Biðið saman við okkum fyri børnunum.
PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen, Louis 1
TÝSKLAND, Hückeswagen,
Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Wina og Benjamin Hansen
Noah Elias 7
PAPUA NÝGUINEA, Mengen, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 10, Noah 9, Karis 5,
Judah 3, Ethan 1

21. Mikudagur

Orðt. 21.1-31

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Vit fara á bíbliuskeið í München
23. - 25. nov. Vit hava videofund við
japanarar, afrikanarar og amerikanarar annanhvønn mánað.
Vit tosa um, hvussu vit umseta bíbliutekstir til teknmál. Tøkk
fyri forbøn og stuðul!

22. Hósdagur

Sálmur 22

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði
Jenny 11, Svend 9, Terji 6, Petra 4
Eg ferðist í løtuni til smærri tiltøk at
syngja og greiða frá lívinum sum alkoholikari fyri at vísa á
Harrans verk og hjálpa øðrum. Evangelisk tiltøk í felagshús
um og samkomum liggja mær á hjarta í vetur. Helst verður
farið til Danmarkar seinast í nov. og til Íslands í vár. Fløgu
útgáva í 2019 er bønarevni.

23. Fríggjadagur

Matt. 26.47-58

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Seinnu helvt av okt. hevði eg málskeið
fyri umsetarar. Biðið, at úrslitið verður,
at umsetingarnar gerast betri. Biðið eisini fyri mær og Mixtec
toyminum, sum vit endurskoða Ápostlasøguna.

24. Leygardagur

Orðt. 22.1-29

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 14, Micah 11, Ezra 10,
Uhenya 7, Boas 5
Nú er heitasta tíð á árinum, og tí ber
ikki til at vera so nógv í skúla. Vit fara
tí at gera nakrar umvælingar á skúlanum, serliga á kømur
unum. Biðið, at hetta arbeiðið skal ganga væl.
H Í dag fyllir Megan Guttesen 14 ár.

25. Sunnudagur

Matt. 26.59-75

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit eru farin at venja og fyrireika
okkum til jólini. Eyka møtir vera á
Thanksgiving síðst í nov. og allan des. Vit virðismeta forbøn
fyri okkum og arbeiðnum í Calvary.

26. Mánadagur

Orðt. 23.1-35

ÍRLAND, GSI
Guðrun og Ivor Tutty
Karina 17
Vit royna at finna okkum til rættis her
í Írlandi; børnini trívast væl í skúlunum. Arbeiðið at gera
heimasíðu, bóklingar og annað til okkara Global Serve Inter
national (GSI) pall heldur fram. Biðið, at vit fáa loyvi at
kunna fólk og samkomur um arbeiðið hjá GSI.

27. Týsdagur

Matt. 27.1-20

GRØNLAND, Qasigiannguit (fj.arb.)
Solveig og Daniel Kinda
Nú er umleið eitt ár, síðani vit vóru
í Grønlandi, og ógjørligt er at fara
aftur hagar, fyrrenn dupulti ríkisborgararætturin hjá Solveig
er komin í rættlag. Vit vóna, at tað kann gerast endaliga um
ársskiftið.

28. Mikudagur

Orðt. 24.1-34

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 13, Aron 6, Noah Kristian 4
Nógvir kinesarar vitja nú okkara sam
komu. Nøkur eru trúgvandi, meðan onnur koma fyri at hoyra
og læra enskt. Hetta er eitt sera gott høvi at boða evangeliið,
men er eisini avbjóðandi, serliga málsliga.
TEILAND, Chiang Mai
Christy og Dan Jacobsen
Justin 17, Jonathan 16, Leslie 16, Emily 8, Bethany 3
FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 14, Rebekka 13,
Hanna 10
FILIPSOYGGJAR, NTM
Liz og Ragnar Niclasen

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, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.
Myndasavn: pallis76@yahoo.dk

29. Hósdagur

Sálmur 23

OM FØROYAR
og LOGOS HOPE
Biðið, at Tanja Mortensen fær longt
uppihaldsloyvið. Vit takka Harranum
fyri øll tey, ið stuðla Logos Hope og
biðja fyri verkinum. Í nov. og des. verður Logos Hope í
Ekvador.
JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 9, Nana 7, Louie 4
Biðið, at okkara fyrsta mánaðarliga
innbjóðing til møti eydnast. Til hetta
møtið verður lætt
ari at bjóða nýggjum við, tí tað verð
ur
øðrvísi, ætlað teimum, sum ikki eru von at koma í samkomu
ella kirkju.
FRAKLAND, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 8, Leah Eve 4

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

30. Fríggjadagur

Matt. 27.21-44

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og
Bókasøluni Logos! Ráðgevari mín 2019 er komin!
Nýggj bók!

249 kr.
Er arbeiðið, sum eg
havi, bara ein byrða,
eg skal bera fyri at
fáa breyð á borðið og
hava ráð at ferðast?
Nei, vit eru skapt til
at arbeiða, tí við at
arbeiða tæna vit bæði
Gudi og medmenn
iskjum. Fyrsti partur
greiðir frá Guds
ætlan við arbeiði
okkara. Annar partur
viðger trupulleikar í
arbeiðslívinum. Triði
partur leggur dent
á samanspæl mill
um gleðiboðskap og
arbeiðslív. Í síðsta parti vegleiðir Keller, hvussu vit kunnu
sameina trúgv og arbeiði.
Opið gerandisdagar kl. 14-18,
leygardag kl. 12-16.
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo

