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1. Fríggjadagur 2. Mós. 8.1-15

ONGLAND, Taunton, ECM
Dorit og Simon Marshall 
Systrar og brøður okk ara í 
Ukraina líða undir krígs at
gerð um Putins. Í Lviv har 
vest uri verða nú eini 25 
flótta fólk hýst í ymsum rúm
um í sam kom uni, har tey eisini fáa mat. Tá ávar ing ar lúðrarnir 
ljóða, streyma eisini eini 100 fólk úr grannalagn um niður í 
kjallaran, sum verður brúktur sum bumbu skýli.

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen, Ryan 13
Vit eru í Guinea fram til 10. apr. Endamálið er, at Marion 
skal vegleiða toymið, sum virkar har, at læra mál og mentan 

Samkoman í Lviv.

Ungur flótti fingið innivist í samkomuni í Lviv.

UKRAINA



hjá teimum, tey virka ímillum. Síðani vitja vit í bygdini, har 
vit arbeiddu. Biðið, at túrurin skal ganga væl og trygt, og at 
vit verða til signing fyri tey, sum búgva har.

KRINGVARPIÐ
 3. apr. kl. 17 útvarpsmøti úr Betesda, Klaksvík
 24. apr.  sjónvarpsandakt, Símun P. á Torkilsheyggi

EVANGELISKA RØDDIN á radio.fo (meir á evr.fo)
Sunnukvøld . kl. 21. . .Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld . . . . kl. 21 . . .Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

2. Leygardagur Jóh. 6.1-21

DANMARK, Kristnastova
Sólva og Jákup Hansen
Hugurin hjá samkomuni at savnast 
er nú aftur í hæddini eftir koronu, og 
gleðin er stór aftur at kunna taka lut í tiltøkum. Ætlanin er at 
fara til Aalborg fyrst í apríl at vitja okkara les andi systkin har. 
Seinni fáa vit vitjan av føroyingum á Fyn eitt fríggjakvøld. 
Biðið, at andaliga samfelagið styrknar.

Susan og Øssur Berghamar
Eftir longri steðg kunnu vit nú aftur 
hava andakt á Sjúklinga hotellinum. 
Umframt at syngja og bera orð Guds 
fram er hendan løtan við til styrkja 
sambandið millum okkum og tey, sum eru niðri í sjúkraørind
um. Bussurin, ið plagar at koyra fólk á møti o.a., er tó ikki 
komin í gongd aftur. berghamar@kristnastova.dk



3. Sunnudagur 2. Mós. 8.16-32

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Vit fara til Filipsoyggjar 3. apr. og 
verða aftur í USA 1. mai. Eg havi 
fundir við leiðsluna hjá filipinsku deildini hjá NTM og við 
nevndina, sum hevur ábyrgd av útlendingunum, ið virka har. 
Vit vitja eisini venjingarskúlan norðan fyri Manila og møgu
liga onkran ættarbólk. Biðið, at vit verða trúboðarunum har 
til signing. 

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði
Jenny 14, Svend 13, Terji 9, Petra 8
3. apríl verður minniskonsert við Alex Bærendsensangum í 
Lívdini. Í fyrru aprílhálvu verða vit á Malta í Hirtshals og 
kanska eisini aðrastaðni í Danmark. Við verða Virgar Kjærbo, 
Eyðbjørn Holm og Jacob Leo Joensen. Dyr eru latnar upp til 
Noregs við evangeliinum, har fyrsta av trimum ferðum verður 
seinast í mai. Eg vóni at luttaka við Juvel 2 í Grønlandi. 
Tjaldmøtir verða ætlandi í summar í Hovi.

ZAREPTA
Familjulegan fyri fólk, ið bera brek, verður 1215. mai. 
Høvuðsreingerð verður 1521. mai. Síðan verða seks familju
legur 22. mai til 24. juni. Tørvur er á hjálparfólki.



4. Mánadagur Jóh. 6.22-44

OM, LOGOS HOPE, TeenStreet
Biðið fyri OM Føroyar og fyri starvsfólkunum: Danjal av 
Rana, Jóhan Petur Johannesen og Helenu Olsen. Aðalfund
ur in verður í Skansahúsinum, J. H. Schrøtergøta 11 í Havn, 
4. apr. kl. 19.30. Síðst í mars fór Bjørt Hvidbro úr Havn í 
tríggjar mánaðir á STEPprogramm við OM Ships í Florence 
í USA. Sámal Rasmussen og Hanna Berghamar eru umborð 
á Logos Hope í Liberia og Gran Canaria. 

FØROYAR
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen

5. Týsdagur Sálm. 22

FØROYAR 
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 14, Andreas 12, Kristina 11
Vit eru nú farin í nýggja tænastu í og 
út frá samkomuni í Ebenezer. Tænastan er í høvuðsheitum 
undirvísing og hirðatænasta millum yngri familjurnar og tey 
ungu. Niels Pauli er framvegis knýttur at Kristnastovu, har 
hann vitjar av og á. Hann hevur bíbliutímar á EyOyleguni 
í Zarepta 810. apríl. Síðst í apríl skipar Ebenezer fyri legu 
í Zarepta.

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Biðið fyri møtunum á páskum.



6. Mikudagur Jóh. 6.45-71

TÝSKLAND, 
Hückeswagen, Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen
Noah Elias 10
Vit gleða okkum at vitja í Føroyum frá 11. apr. Noah og Wina 
vitja bert í tvær vikur vegna skúlagongd, meðan Benjamin 
steðgar til 5. mai. Nógvar samkomur í Týsklandi skipa fyri 
innivisti til flóttafólk úr Ukraina. Biðið fyri støðuni. 

PAKISTAN
Khuldah og Sámal Mikkelsen
Josva 12, Ester 11, Samuel 7
11. apríl til 14. mai vitja vit familjuna hjá Khulduh í Pakistan. 
Sámal skal tala í nøkrum samkomum og vitja tvey barnaheim.

ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn

7. Hósdagur Matt. 28.1-20

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 12, Nana 10, Louie 8, Rio 2 
Í apríl fer Kano á framhaldsdeild í 
nýggjum skúla. Biðið, at hon fer at trívast væl og finna trúgv
andi vinir har.

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



8. Fríggjadagur 1. Mós. 11.1-32

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Vit halda á at umseta og at gera klárt 
til prent. Erik og Wendy fara aftur til 
USA í apr., og óvist er nær tey koma aftur. Nýggj sólpanel 
til høvuðsvatnpumpuna í bygdini hava verið ávegis úr USA 
síðani sept., men eru enn ikki komin fram. Vit vóna, at tey 
verða uppsett, áðrenn Erik fer avstað. Tað er sera trupult hjá 
bygdarfólkinum at fáa vatn í løtuni. Brunnar og pumpur tøm
ast ofta.

OM, SUÐURAFRIKA, 
Mamelodi Aids Hope
Tanja og Kurt Abrahams
Mirjam Olsen
H Í dag fyllir Ryan Jensen 13 ár

9. Leygardagur Mark. 7.1-23

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar 
Noah 15, Lydia 5
Vit hava í tvey ár hitt kvinnu úr newage umhvørvinum. 
Hon er komin til trúgv og er doypt. Biðið fyri framhaldandi 
 ávøkstri.

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus



10. Pálmasunnudagur 1. Mós. 12.1-20

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 11, Tabita 8, Debora 6, Natan 3
Biðið fyri næmingum og lærarum á North Cotes College. 
Hetta er tíðin, tá fleiri umhugsa at søkja inn á skúlan komandi 
skúlaár. Skúlaleiðslan roynir at finna loysnir, so næmingar 
kunnu vera á skúlanum í Onglandi alt skúlaskeiðið. 

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 17, Victoria 15, 
Emma Grace 14, Jónatan 12, 
Markus 10, Evita 7, Joy 5
Biðið fyri barnaklubbunum Escuelita 
Biblica, sum Susana skipar fyri. Til
samans 2530 børn savnast í slíkum klubbum í fýra ymsum 
grannaløgum.

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry 
Vit rættlesa Rómbrævið og kanna, um umsetingin veru liga 
samsvarar við tað, Paulus lærdi. Eg fari til Skotlands 25. apríl.

SVEIS, Versoix, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 8, Micah 8

USA, Nebraska, Ethnos 360
Rachel og Peter Hansen



11. Mánadagur  Mark. 7.24-37

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 11, Leah 8, Abigail 3
Cécile skipar fyri samkomuvikuskifti 
fyri eini 60 fólkum í apr. og Jóhannes hevur ymiskar sam
komu tænastur. Biðið um vísdóm, einleika í samkomuni, og 
at nýggja samkoman verður styrkt.

12. Týsdagur 1. Mós. 13.1-18

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Vit eru Harranum takksom fyri tey, ið hava bjóðað sær til 
at hjálpa í summar. Í vetur hevur verið longsta tíðarskeið, 
vit hava verið burturi frá verkinum í Qaqortoq. Um Gud vil, 
fara vit yvir aftur eftir páskir. Biðið fyri okkum, sum vit 
skulu finna stevið aftur, koma í samband við vaksin og børn, 
fyrireika arbeiðið upp á Juvel og leguhúsini eins og fyrireika 
og lýsa legurnar. Tað liggur okkum serliga á hjarta at finna 
vegir, so børn úr fleiri bygdum kunnu koma á bygdaleguna.

13. Mikudagur Mark. 8.1-21

GRØNLAND, Juvel II
Gull-Britt og Karsten Hansen
Siglt verður av Klaksvík til Grønlands 
21. mai og aftur til Før oya um 20. sept. 
Vit eru takksom, at alsamt fleiri grønlend ing ar eru við og taka 
ábyrgd. Biðið, at Harrin signar verkið og vekir áhuga millum 
yngri at boða grønlendska fólkinum evangeliið.



14. Skírhósdagur Sálm. 19

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Hóast ikki mong koma til bíbliutímar 
hvønn hósdag, takka vit fyri tey og 
 síggja, at Harrin virkar í lívi teirra. Biðið fyri søkjandi kvinnu, 
sum enn ikki hevur givið seg til Harran. Minnist eisini túrin til 
Ikerasak í summar. Vit fara norðureftir við Qaamaneq 1121. juli.

GRØNLAND, Nuuk
Naalakkap Jiisusip Oqaluffa
Hans Sivertsen
Legurnar verða hesar: hósdagar til týsdagar 30. juni  5. juli, 
712. juli, 1419. juli og 2126. juli. Okkum tørvar hjálp á øll
um økjum: ung, eldri og enntá hjún við børnum eru vælkom
in. Upplýsing og tilmelding hjá Sofus Gregersen tel. +298 
771715 ella sofus.gregersen@gmail.com

15. Langi fríggjadagur 1. Mós. 14.1-24

DANMARK
Glostrup Frikirke 
Vit gleðast um, at vit aftur hava møguleika at halda hvítusunnu
legu í Undløse eftir tvey ára steðg. Legan verður 35. juni, 
og øll eru vælkomin at luttaka. Legumálið er danskt. Áhugað 
kunnu ringja til Jens Fuglø á tel. +45 30620072.

FØROYAR
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 14
– Unn og Jógvan Zachariassen 
– Lis Zachariassen



16. Leygardagur Mark. 8.22-38

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Dubby heldur á at gera podcast og 
stuðla fólki í tænastu í Senegal. Í næst
um verður farið undir at vísa Jesusfilmin har og at prenta 1. 
Mós. í bæði vanligari skrift og arabiskari. Vónandi verður út
gávan í apríl. Vit bæði halda á at yrkja og umseta nýggjar sangir.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 16, Rebekah 14, Lydia 12

FØROYAR
– Annika og Poul Færø
– Anna og Óli Steinberg
– Maria og Jens Bech 
– Anna og Óli Steinberg
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

17. Páskadagur 1. Mós. 15.1-21

Birgit og Svenning av Lofti
Atlantic Mission, Juvel II
Vit fara ikki til Hetlands, sum ætlað, orsakað av koronustøð
uni har. Ístaðin er ætlanin at vitja Nólsoy, Sandoy og Suðuroy 
við JUVEL II frá 22. apríl og inn í mai mánað. Okkum tørvar 
manning: skipara, stýrimenn, maskinmeistarar, dekkarar og 
kokk. Ringið ella skrivið til Ruth Gaardlykke tlf. 519090 ella 
Svenning av Lofti tlf. 212045



18. Annar páskadagur Mark. 9.1-29

ITALIA, Molise 
Heidi og Regin Guttesen 
Megan 17, Trisha 10, Emma 5
Ukrainsk flóttafólk streyma inn í Italia 
eins og í onnur evropeisk lond. Sum 
samkoma ynskja vit so hjartaliga at taka eina ella fleiri familj
ur til okkara. Biðið, at hetta gerst veruleiki. Og um tú hevur 
áhuga at hjálpa, so skriva okkum ein teldupost á guttesen@
guttesen.com

19. Týsdagur 1. Mós. 16.1-16

PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen
Louis 4, Timon 2
Eftir tvey ár gleðast vit nú um, at 
starvs felagar okkara aftur eru við okkum í Kovol. Tað gong
ur væl at gera stavrað til kovolmálið, og vit skriva nú niður 
tað, vit vita um mállæruna. Biðið, at kovolfólkið skjótt fær 
Orð Guds á sínum egna máli.

INDONESIA
Krissy og Daniel Hansen, Zephaniah 1
Vit skulu nú venja okkum at liva í einum nýggjum landi við 
heilt øðrvísi mentan. Okkum tørvar Guds hjálp til hetta stóra 
umskifti. Biðið, at vit læra mál og mentan, og at vit verða 
góð vitni fyri Harran.

ÍSLAND, Akureyri
Kristín Gerðalíð



20. Mikudagur Mark. 9.30-50

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett 
Mars hevur verið óvanliga kaldur. 
Flótta fólk úr Ukraina koma henda vegin og fáa høli, men 
hava brúk fyri mati og øðrum. Samkomur hava innsavningar 
til teirra. Bíbliubrævskeiðið gongur væl, og nógv uppfylging 
er gjørd. Ramadan er allan apríl. Minnist tey søkjandi. Aftur
vendandi tiltakið á oynni út fyri Istanbul verður 23. apr. Biðið 
um vísdóm at samtala við tey, sum vilja vita meir um kristin
dómin. Mánaðarskiftið apríl/mai er ætlanin at fara bønar og 
evangeliseringsferð har eysturi í landinum.

21. Hósdagur Sálm. 20

Elam Ministries, Evropa
Margretha Højgaard Poulsen
Safar (www.safar.org) merkir ferð og er tilfar, sum Elam hev
ur ment at upplæra nýggj trúgvandi. Skeiðið er lagt til rættis, 
so ein leiðir ein annan, og við hesum skulu báðir partar vaksa. 
Biðið fyri teimum, sum leiða ein annan ígjøgnum Safar.

22. Fríggjadagur Orðt. 5.1-23

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty 
Vit síggja, hvussu Gud virkar í samkomuni og lívi okkara 
á undurfullan hátt. Hetta er bønarsvar. Ivor er nú fyristøðu
maður í BVC, Guðrun tekur sær av økinum gestablídni í 
BVC, samstundis sum hon tekur sær av mammu Ivor tveir 
dagar um vikuna. Biðið eisini fyri børnum okkara.



23. Leygardagur Heb. 7.1-28

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen 
La Fonte er nógv upptikin við at  senda 
hjálp til Ukraina. Tað er rørandi at 
 síggja, hvussu mong, sum einki hava 
við samkomuna at gera, hava givið. 
Sam kom an hevur fingið tað ummæli, at hetta eru fólk, sum 
hava hjarta fyri at hjálpa – og vilja tí vera við at hjálpa. Tað 
er hugaligt at hava bert ein ørlítlan lut í hesum.

24. Sunnudagur Orðt. 6.1-19

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen 
Vit eru givin í fulltíðartænastu vegna 
heilsu. Høvuðstænastan var í Papua 
Nýguinea og seinnu árini á skúlanum hjá NTM uttan fyri 
Grimsby. Tað hava verið rík ár, og vit takka fyri bønir tykkara 
fyri okkum øllum hesi árini. Vit bíða við langtandi eygum 
eftir tí sælu vón.

25. Flaggdagur Heb. 8.1-13

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 14
Biðið fyri fyrireikingunum av STEVN, fyri andaliga arbeiði 
okkara við menniskjum og fyri heilsu okkara. Vit vildu fegin 
farið til Pakistan og Nepal seinni í ár, men ætlanin er enn 
óviss. 
*Í dag fyllir Markus Tuohy 10 ár



26. Týsdagur Orðt. 6.20-35

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Vit takka Harranum fyri, at Hann hevur signað verkið ímill
um deyv. Tey deyvu í Ukraina hava brúk fyri stuðli. Vit hava 
innsavnað til bæði Ukraina og barnaarbeiðið hjá DMI. Takk 
fyri forbøn.

27. Mikudagur Heb. 9.1-28

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen
Elliot 5, Jude 3, Evelyn 1
Vit eru takksom fyri, at Lili er við 
barn. Hon skal eiga í sept. Vit fara til Papua Nýguinea, eftir 
at hon hevur átt, og tá øll skjøl hjá barninum eru tøk. 

PAPUA NÝGUINEA, Mengen
Annika og Simon Flanagan
Nya 13, Noah 12, Karis 8, 
Judah 6, Ethan 4

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen

Útgevari KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd Róland í Skorini, ábyrgd, Ernst Olsen, Elsa í Skorini, 

Randi Østerø, Dóra D. Gaard, Kristianna J. Heinesen, 
Óli Jákup Jacobsen, Jónvør Christ i an sen, Durita Olsen, 
Barbara og Ragnar Vest, Hanna og Sigurð Ó. Vang.

Avgreiðsla Óla Hendrik av Fløtum, tel. 227057
Uppseting Palli Skorheim, tel. 290087



28. Hósdagur Sálm. 21

FILIPSOYGGJAR, Nayba, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Eg rættlesi tilfarið til Ápostlasøguna. 
Gleðiligt, at serliga tríggir menn vísa 
ómetaligan áhuga og hava vitjað fleiri samkomur og ætla at 
vitja nakrar ferðir afturat. Teir eru eldhugaðir og hava eina 
hjartans tráan at læra Orðið. Biðið fyri teimum, sum teir 
ferðast millum bygdirnar her í fjøllunum. Hetta eru tvíburar 
og mammubeiggi teirra.

FILIPSOYGGJAR, Naplud (f)
Monika og Tim Sharp
Rebekka 17, Hanna 13

29. Fríggjadagur Orðt. 7.1-27

TEILAND, Chiang Mai 
Corine og Sørin Joensen
Eli 17, Aron 10, Noah Kristian 8
Vit eru framvegis ovbyrjað av umbøn
um um hjálp frá trúboðarum. Verandi starvsfólk okkara  megna 
ikki at hjálpa øllum. Biðið, at Harrin sendir fleiri fólk til hesa 
tænastu.

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. Leygardagur Heb. 10.1-18

H Í dag fyllir Rebekka Sharp 17 ár

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

NÝGGJ BÓK!
198 síður 220 kr.
Dr. Spetner er doktari, Ph.D, í 
alisfrøði frá MIT í USA. Hann 
hevur í 40 ár granskað sam
skiftis tøkni í hernaðarligum 
verju skip an um – 20 ár í USA á 
John Hopkins University og 20 
ár í Ísrael á Weizmann Institute. 
Hann hevur granskað í samskifti 
millum kyknur í krabbavøkstri. 
Dr. Spetner hevur seinastu 50 
árini í vísindaligum greinum og 
fyrilestrum gjørt vart við, at tað, 
sum verður lært sum vísindalig
ur veruleiki, at alt livandi er íkomið av reinari tilvild og ment 
úr tilvildarligum mutatiónum frá ólívrunnum tilfari til fjøl
broytt lív, í veruleikanum ikki hevur grundarlag í vísindalig
um fakta. Dr. Spetner ger í bókini greitt, at vísindaligi veru
leikin og dátur ikki stuðla hesum ástøði.

Jákup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
Opið týs.frí. kl. 14:0017:30 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


