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September 2019 34. árg.

 1. Sunnudagur 1. Kong. 7.27-51

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit komu við bátinum Qaamaneq til Qasigiannguit í øllum 
góðum. Nú gleða vit okkum at síggja, hvat Harrin fer at virka 
í tænastuni við bátinum; vit vatna fræ, sum onnur hava sáað 
í Norðurgrønlandi. www.greenlandlight.org



KRINGVARPIÐ
 22. sept. Sjónvarpsmøti úr Betania, Porkeri

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

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði 
Jenny 12, Svend 9, Terji 7, Petra 5
Eg havi spælt nýggja fløgu inn í USA. 
Ein vinur í ferðalagi okkara tók ímóti 
frelsuboðskapinum har yviri. Í nov. ferðast eg og tónleika
bólkur kring landið við evangeliinum í sambandi við fløgu
útgávuna. 28. aug.  2. sept. eru vit partur av evangeliskari 
møtirøð í Fosnavåg í Noregi. Minnist tey, sum fingu traktatir 
í USA.

2. Mánadagur Ápost. 28.16-31

GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
Frá 4. juli til 5. aug. vitjaði Juvel II 
23 bygdir frá Ilulissat og norðureftir. 
845 fólk vóru á møti, eini 50 komu til forbøn og samrøðu. 
Biðið, at sáðið ber ávøkst. Juvel II kom til Nuuk 12. aug. og 
byrjaði ferðina til Suður og Eysturgrønlands 13 aug. Siglt 
verður heim 13. sept.



3. Týsdagur 1. Kong. 8.1-21

ZAREPTA
Maria á Lakjuni Simonsen, Jákup N. Olsen, Jens Bech
Summarlegurnar eru at enda. Við stórari gleði og takksemi 
líta vit aftur á eitt summar, har vit enn einaferð hava upp
livað hjálp og trúfesti Harrans. Haldið á at biðja, nú hesar 
legur standa fyri framman: familjulega 7, bíbliuskeið, kvinnu
stevna, mansstevna, hjúnastevnur og heystlega.

DANMARK, Keypmannahavn 
Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein 
Sigrid 11, Andreas 10, Kristina 8
Vit gleðast um, at Sólvá og Jákup 
Han sen koma við í arbeiðið her, fyribils í eitt ár. Tey búgva 
í Kristnastovu, tí leita vit sjálv eftir øðrum hóskandi bústaði. 
Hugaligt er nú at síggja Kristnastovu fyllast aftur við bæði 
kendum og nýggjum útisetum. Hugnaløta fyri nýggjar útisetar 
verður 17. sept. og árliga legan 17.  20. okt.



4. Mikudagur Sálm. 63

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry 
Eg verði í Teilandi 1.  19. sept. á 
tveimum ráðstevnum. Eg undirvísi á 
fyrru og havi framløgur á seinnu. Biðið um trygd á ferðini, 
og at mítt ovurviðkvæmi ikki verður ein trupulleiki. Biðið fyri 
mær og Mixtectoyminum, sum vit halda á at gera Skriftina 
klára til umsetingarráðgeva at kanna. 

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar 
Miriam 16, Noah 13, Lydia 2
Dóttir okkara Hannah er farin til Før
oya í eitt ár og Miriam á Alterna eftir
skúlan. Skovlunde Frikirke luttekur á Skovlunde Byfest 7. 
sept., har vit tæna við kaffi, vaflum og barnaskrá og leggja 
okkum eftir at tosa við fólk um Gud og geva fólki bíbliur. 
Biðið, at vit fáa gott samband við fólk í grannalagnum.

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Eg verði í Føroyum til 12. sept. Tá eg 
komi heimaftur, haldi eg á í tí virk
semi, Harrin loyvir mær. Takk fyri 
forbøn.

DANMARK, Glostrup Frikirke



5. Hósdagur 1. Kor. 7.21-40

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Vit fylgja við, hvussu gongst hjá fólki, 
sum koma niður í sjúkraørindum, men tað er ikki altíð lætt 
at vita, hvør er innlagdur hvar. Øll hjálp er kærkomin – ikki 
minst at biðja fyri teimum sjúku og teirra avvarðandi. Buss
urin hjá Sjúklingahotellinum koyrir nú aftur. 

FØROYAR
Else og Poul Jóhan Djurhuus
Takk, at tit bóðu, tá Poul Jóhan varð 
sendur á Landssjúkrahúsið og Ríkis
sjúkrahúsið við blóðtøppi. Hetta hendi 
leygardagin 1. juni, meðan vit gjørdu matarsalin á  Zarepta 
kláran til familjuleguna. Pínan var øgilig; tá var gott at koma 
undir læknahond, men eisini at merkja bønargarðin. Poul 
Jóhan fær nú endurvenjing á Landssjúkrahúsinum tveir dagar 
um vikuna í 12 vikur og skal halda frið í 3 mánaðir. 
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi 
– Khuldah og Sámal Mikkelen, Josva 9, Ester 8, Samuel 4

6. Fríggjadagur 1. Kong. 8.22-40

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Vit hava andakt hvønn týsdag við 
føroyingum á sjúklingahotellinum í Aalborg. Føroyskt møti 
verður 7. sept. kl. 19 í Bethaniakirkjuni, Dag Hammarskjølds
gade 2A, Aalborg.



7. Leygardagur 1. Kor. 8.1-13

ITALIA, Sant’Elia 
Heidi og Regin Guttesen 
Noah 17, Megan 14, Trisha 7, Emma 3
Heidi verður í hesum mánaðinum løgd undir skurð fyri neur
ologiska sjúku, hon hevur drigist við seinastu fýra árini. Biðið, 
at skurðviðgerðin gongur væl, so hon skjótt verður frísk aftur.

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 15, Victoria, 13, Emma Grace 11, 
Jónatan 9, Markus 7, Evita 4, Joy 2
15. sept. er frælsisdagur Meksiko; tá bjóðar samkoman  familju 
og vinum til kvøld við góðum mati. Ofta koma nógv fólk til 
slík tiltøk. Biðið, at Kristi kærleiki og evangeliið nem a hjørt
uni hetta kvøldið. Rúsevnismisnýtsla er so útbreidd her, at hon 
hóttir familjurnar, eisini fleiri, sum eru knýtt at samkomuni.

8. Sunnudagur 1. Kong.8.41-66

FØROYAR, Maria og Jens Bech 
13.  23. sept. vitjar Sebastian Edel
mann frá CEF í Føroyum; í Suðuroy 
16.  19. sept. og í Ebenezer 22. sept. 
Vit takka Harranum fyri trúfesti, og at orð hansara hevur 
bor ið ávøkst í summar.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 12
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen 
– Annika og Poul Færø
– Rutt og John í Skemmuni



9. Mánadagur 1. Kor. 9.1-27

USA, Alabama, NTM 
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
12.  16. sept. eru vit í Connecticut, 
har eg skal tala nakrar ferðir á stevnu 
hjá brøðrasamkomum. Vit hava ongantíð verið har norðuri, so 
vit gleða okkum at síggja tann partin av USA og hitta systkin 
okkara. 22.  27. sept. eru vit á Malta, Hirtshals, har eg skal 
tala nakrar ferðir á føroyska bíbliuskeiðnum. 

ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn
H Í dag fyllir Samuel Mikkelsen 5 ár.

10. Týsdagur 1. Kong. 9.1-28

ONGLAND, NTM, North Cotes
Erla og Ingvard Petersen, Natan 16
Vit halda á í fulltíðar tænastu í Føroy
um. Ynski okkara er at undirvísa í 
Guds Orði í samkomum, á skeiðum, hava bíbliutímar og 
ann að, har tørvur er. Vit halda eisini á at virka við NTM; 
Ingvard fer at undirvísa á North Cotes College 1  2 ferðir 
um árið. Vit umboða eisini NTM í Føroyum saman við Eli 
og Noomi Christiansen. Ingvard hevur longu havt fleiri høvi 
at undirvísa, og Erla brúkar nakrar tímar hvønn dag at umseta 
tilfar frá bíbliuskúlanum til føroyskt. Okkum tørvar vísdóm, 
nú vit fara undir fjølbroyttar tænastur í Føroyum.
H Í dag fyllir Ezra Lukama 11 ár.



11. Mikudagur Sálm. 64

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit eru farin undir fleiri nýggj tiltøk. Stóri salurin skal eisini 
gerast í stand – stórarbeiði!

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 13, Rebekah 11, Lydia 9

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda

12. Hósdagur 1. Kor. 10.1-15

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
Vit ynskja Svenningi av Lofti hjarta liga 
tillukku við 80 ára føðingardegnum og 
takka honum og Birgit fyri trúfasta tæn astu í samkomunum 
og at boða gleðiboðskapin bæði í Føroy um og uttanlands. 
Føðingardagurin verður hildin í Ebenezer sunnukvøldið 15. 
sept. kl. 18. Øll eru hjartaliga vælkomin!

ONGLAND, NTM, North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
Í ár eru 26 næmingar á bíbliuskúla
deildini, 15 á missiónsdeildin og 7 á 
víðkaðu máldeildini. Eggjandi, at hesi 
kæru taka tað, tey læra, til sín og umbroytast.



13. Fríggjadagur 1. Kong. 10.1-29

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Takkið Harranum saman við okkum 
fyri legurnar í summar, sum møguliga 
vóru tær bestu nakrantíð. Allar vóru fullsettar, og fleiri stóðu 
á bíðilista. Veðrið var sera gott. Vit eru Harranum so takksom 
fyri starvsfólkið. Nýggja starvsfólkahúsið gjørdi, at vit kundu 
hava meira fólk, sum kundu liggja væl, hava yvirskot og 
ikki verða so móð, sum onkuntíð undanfarin ár. Fyri okkum 
er tað rørandi at síggja, hvussu børnini knýttu seg til teirra, 
og hvussu góð tey gjørdust við starvsfólkið. Fleiri varðveita 
sambandið gjøgnum alnótina.
H Í dag fyllir Josva Mikkelsen 10 ár.

14. Leygardagur 1. Kor. 10.16-11.1

GRØNLAND, Nuuk, Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, Cecilie 16, Kristian 14
Anne-Sophie og Óli Tindalíð, Liljan 13, Leanna 12 
Vit takka tykkum, sum komu at hjálpa at boða børnum og ung
um evangeliið á legunum og tykkum, sum stuðlaðu at keypa 
ferðaseðlar. Hetta gjørdi, at nóg nógv hjálparfólk komu. Á 
legu 1 vóru um 17 børn, og lega 2 og 3 vóru fullteknaðar við 
um 35 børnum. Hetta hevði ikki verið møguligt uttan tykkara 
hjálp! Nú halda vit á við barna og ungdómsmøtum; men vit 
eru sera fáment.

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen 
Sarah 8, Leah Ève 5, Abigail 0



15. Sunnudagur 1. Kong. 11.1-22

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen 
Eg eri takksom fyri góðar vikur heima 
í summar. Eg kom aftur til Senegal 
2. sept. Nýtt tak er lagt á húsini hjá 
mær í Tongia. Biðið, at tað eisini gongur væl at fáa nýggju 
sólpanelini til bygdina og at seta tey upp. Eg fari skjótt undir 
at umseta Hebrearabrævið.
H Í dag fyllir Kano Mortensen 10 ár
H Í dag fyllir Sigrid Nónstein 12 ár

16. Mánadagur 1. Kor. 11.2-16

NTM FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 8, Tabita 5, Debora 3, Natan 0
Sunnudagsskúlin er byrjaður; men mong børn í heiminum 
vita enn ikki, hvat sunnudagsskúli er. Hvør fyrireikar seg at 
fara út at tæna børnum? 

17. Týsdagur 1. Kong. 11.23-43

ÍRLAND
Global Serve International (GSI)
Guðrun og Ivor Tutty, Karina 17
Vit høvdu eitt gevandi summar bæði í 
Írlandi og á skrivstovuni hjá Global Serve Int. í Florida. Okk
ara uppgáva er at umboða arbeiðið hjá GSI. Skúlagongdin hjá 
Timothy og Karinu er byrjað aftur.
H Í dag fyllir Boas Lukama 6 ár.



18. Mikudagur Sálm. 65

SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 6, Micah 6
Tað var signingarríkt at vera heima í summar og vitja nakrar 
samkomur. Broytingar eru í leiðslutoyminum í Redeemer 
Grace í ár. Biðið, at hetta verður til signing fyri samkomuna.
H Í dag fyllir Svend í Prestgarði 11 ár.

19. Hósdagur 1. Kor. 11.17-34

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Tað gekk væl við ÜmitOM tiltøk
un um í juli, tá umleið 100 fólk í 16 
toymum fóru til ymiskar landspartar at boða evangeliið, har 
fá ella ongin trúgvandi býr. Nøkur komu til trúgv og forbøn. 
Talið á pakkum við lesnaði, vit senda út hvørja viku frá BCC, 
liggur framvegis millum 300 og 400. Vit koma heim seinnu 
helvt av sept. í 3 vikur.

FILIPSOYGGJAR, NTM
Liz og Ragnar Niclasen

20. Fríggjadagur 1. Kong. 12.1-33

USA, Nebraska, Ethnos 360 
Rachel og Peter Hansen, Caleb 17
Biðið fyri Caleb. Síðan fyrst í juli hevur hann fingið hjálp fyri 
tunglyndi. Karl hevur enn ikki fingið arbeiði. Tað er ómeta
liga drúgt at skriva og útfylla øll skjøl, sum skulu avgreiðast 
fyri trúboðarar. Okkum tørvar vísdóm og orku. 



21. Leygardagur 1. Kor. 12.1-13

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen, Ísak 16 
Eg havi nú fingið innfararloyvi til PNG frá 1. nov til 10. 
des., og nógv má fyrireikast til ferðina. Eg umseti Jóh. Ev. 
og Opinb., sum skal gjøgnumgangast við umsetingarráðgeva. 
Ætlanin er at undirvísa úr 1. Pæt., tá eg vitji.

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen, Louis 2, Timon 0
Timon varð føddur 29. juli, og alt gekk væl. Vit fara aftur til 
PNG síðst í sept.

TÝSKLAND, Hückeswagen, 
Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen 
Noah Elias 7
Skurðviðgerðin gekk væl, og eg eri 
frískur. Vit eru aftur í tænastu í Týsklandi.

22. Sunnudagur 1. Kong. 13.1-34

PAPUA NÝGUINEA, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 11, Noah 10, Karis 6, 
Judah 4, Ethan 2 
Vit fara innaftur í Lele 21. sept. Á skránni í samkomuni er 
hjúnaskeið, lærisveinavenjing og bíbliulæra. Ung kvinna úr 
Týsklandi kemur at hjálpa okkum at heimaskúla børnini kom
andi ár. Nýggja Testamenti á mengen máli verður prentað og 
handað fólkinum tíðliga komandi ár.



23. Mánadagur 1. Kor. 12.14-31

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen 
Trygdin á Balabac er hótt! Umframt 
hóttan av víðgongdum muslimum er 
Kina nú eisini ein hóttan. Fólkið á 
Balabac hevur síðstu árini eisini havt 
stórar trupulleikar av krokodillum.

24. Týsdagur 1. Kong. 14.1-31

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 11
Vit halda á við trúarverju, prædiku og hirðatænastu. Dyr eru 
latnar upp at byrja tænastu uttanlands, t.d. í Pakistan, Nepal 
og Mongolia. Tørvurin á undirvísing og venjing í hesum lond
um, har kristindómur er í vøkstri, er stórur. 

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 15, Micah 12, Ezra 11, Uhenya 8, Boas 6

25. Mikudagur Sálm. 66

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 14, Aron 7, Noah Kristian 5
Nógv eru farin, og nýggj leggjast 
aftur at í samkomuni. Okkum tørvar fólk, sum taka ábyrgd, 
t.d. mangla vit sunnudagsskúlalærarar. At vit ikki hava okkara 
egna samkomubygning krevur eyka arbeiði.



26. Hósdagur 1. Kor. 13.1-13

SKOTLAND, Motherwell
GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall 
Vit takka Harranum, at hann gav okkum eina ordiliga feriu 
í summar, og eisini fyri, at Simon hevur tað nógv betri nú. 
Biðið, at Simon fær fulla styrki aftur innan árslok.

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

27. Fríggjadagur 1. Kong. 15.1-34

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Vit rigga nú bíbliuskúlan til eftir summarsteðgin. Orsakað av 
plásstroti sleppa ikki allar familjur at byrja á skúlanum hetta 
árið. Leitað verður eftir nýggjum og størri hølum til bíbliu
skúlan. Enn er einki flúgvarabensin at fáa, og tí eru nógvir 
trúboðarar komnir út í býin fyribils. Frá aug. til okt. hjálpir 
Nurimar Sanomatoyminum at gera fyrstu lesibøkurnar til 
ættar bólkin. 13 ymisk lesiheftir skulu gerast í alt.

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



28. Leygardagur 1. Kor. 14.1-20

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 10, Nana 7, Louie 5, Rio 0 
Í samkomuni hava vit hvønn mánadag 
Shogikafé, tvs. við japanskum talvi. Vanliga eru vit 4, men 
onkuntíð 6 menn, sum hittast. Biðið, at teir lurta, tá eg sigi 
teimum frá gleði boð skapinum.

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

29. Sunnudagur 1. Kong. 16.1-34

OM
Ásbjørg Hjelm er farin á STEP pro
grammið umborð á Logos Hope í 3 
mðr. og Noomi Eysturtún á bíblíuskúla 
og outreach við OM í Týsklandi og 
øðrum evropeiskum londum í 6 mðr. Mirjam Johansen fer við 
OM á bíbliuskúla í Onglandi í 3 mðr. og outreach í Moldova 
í 3 mðr.

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.



30. Mánadagur 1. Kor. 14.21-40

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

NÝGGJ BÓK!
John Lennox: Have No 
Fear – Being salt and 
light even when it’s 
costly

80 kr.
John Lennox vísir á, at 
kristin eru undir stórum 
trýsti at tiga um trúnna. 
Við dømum úr Bíbliuni og 
egn um lívi greiðir hann frá, 
hvussu vit við skyn semi 
kunnu bera medmenniskj
um gleði boðskapin um 
Krist us. Tú fært nýggj an 
íblást ur og nýggj sjónar
horn at samskifta um inni
hald ið í kristnu trúnni og 
styrkta sannføring um, at Orð Guds 
er livandi.

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


