
BØNARLØTAN
Februar 2020 35. árg.

1. Leygardagur Matt. 11.1-30

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen, Ísak 17
Vit eru lidnir at rættlesa Opinberingina. Nú havi eg fingið 
nýtt tilfar til vega úr Sorimi, sum eg kann umseta og viðgera 
heima. Tað skal so rættlesast. Alt arbeiðið verður gjørt saman 
við málhjálparum í Sorimi.

Poul og Mark umseta!



KRINGVARPIÐ
 2. febr. útvarpsmøti, 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
 1. febr. kl. 19 í Bethaniakirkjuni, 
  Dag Hammarskjøldsgade 2A í Aalborg.

2. Sunnudagur 5. Mós. 24.1-22

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
Biðið fyri heilsustøðu okkara. Vit eru 
á Sjúklingahotellinum í Keypmanna
havn. Birgit er á Ríkissjúkrahúsinum til kann ingar og viðgerð.

ATLANTIC MISSION
Minnist fyrireikingarnar til Atlantic Mission ferðina í Føroy
um við Juvel II í aprílmai.

3. Mánadagur 5. Mós. 25.1-19

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Eg fari til Ísraels 4.  13. febr. á fund 
og seminar. Vit flyta 15. febr. í aðra 
íbúð her nærhendis. Fleiri deyv ætla at verða doypt síðst í 
mánaðinum.



4. Týsdagur Matt. 12.1-23

DANMARK, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 12, Andreas 10, Kristina 8
Samstundis sum nýggir útisetar eru at 
síggja í Kristnastovu, siga vit øðrum farvæl, ið eru liðug við 
útbúgving og flyta heimaftur. Vit vóna, at tey finna seg til 
rættis aftur í Føroyum og skjótt gerast virkin partur í onkrari 
samkomu. 7.  17. febr. eru vit í Føroyum. 21.  22. febr. lut
tekur Niels Pauli á stevnu fyri elstar í Zarepta.

Sólva og Jákup Hansen
Nýtt semestur er byrjað, og nýggj les
andi eru komin niður. Minnið tey á 
møtini í Kristnastovu. Húsbólkarnir 
eru byrjaðir aftur, og samkomufundur 
verður 19. febr. 

Susan og Øssur Berghamar
Tá vit komu aftur eftir túr í Jyllandi í 
jan., hevði innbrot verið í húsum okk
ara. Tað var lítið hugaligt at uppliva, 
men tíbetur fingu óbodnu gestirnir ikki nógv við sær – tað 
eru vit sjálvandi takksom fyri. Vit verða mint á, at vit búgva 
í ótryggum heimi og tørva dagliga hjálp og vernd Harrans. 
berghamar@kristnastova.dk



5. Mikudagur Matt. 12.24-50

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Harrin hevur svarað bønum tykkara 
viðvíkjandi heilsuni hjá mær. Eftir at 
hava stríðst við eldkast í góðar tríggjar mánaðir kunnu vit 
siga, at eg eri frískur. Umframt fyrireikingar til túr í Asia 
í mars vitja vit eisini í feb. baptistiska samkomu í Atlanta 
Georgia. Síðst í febr. skal eg tala á samfelagsstevnu í brøðra
samkomu í Tampa, Florida.

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit gleðast um, at nógv fólk eru løgst 
afturat samkomuni síðstu vikurnar. 
Nógv teirra eru úr útlondum; tey eru flutt til Charlotte, tí her 
er nógv arbeiði at fáa.

ÍSLAND, Akureyri, Agape Europe
Kristín Gerðalíð 
Bíbliubólkurin byrjaði aftur í jan. Tað 
er uppbyggjandi at síggja ung hugsa 
álvarsamt um lívið. Ein trúgvandi 
 genta og eg hava stovnað nýggjan 
bólk fyri ung frá legunum á Ástjørn. Biðið, at fleiri luttaka 
og søkja Gud til frelsu. 

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



6. Hósdagur 5. Mós. 26.1-19

USA, Nebraska, Ethnos 360
Rachel og Peter Hansen
Caleb 17
6.  28. febr. leiði eg fundir um trygd hjá trúboðarum kring 
heimin. Tríggir synir okkara hava hvør sítt at stríðast við. 
Biðið fyri heilsuni hjá Davidi, at Karl fær arbeiði og Caleb 
lætta fyri tunglyndi.

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Í febr. halda vit á at endurskoða 
Ápostla søguna. Eg hjálpi eisini til á 
skeiði fyri fólk, sum vilja vera um
setingarráðgevar. Mær tørvar vísdóm.

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 15, Victoria, 13, 
Emma Grace 12, Jónatan 10, 
Markus 7, Evita 4, Joy 3

7. Fríggjadagur 5. Mós. 27.1-26

ZAREPTA
Arbeitt verður týsdagar og fríggjadagar í vetur; endin á 
Heim arulon skal klæðast, gamla svimjihøllin takast niður 
og elevatorurin í Ovaru Lon skiftast. Allar hjálpandi hendur 
vælkomnar. Napoleon Vang, tel. 214992, Símun Pætur á 
Torkils heyggi, tlf. 747111, og Birgir Andreasen, tlf. 554680.
H Í dag fyllir Eli Joensen 15 ár



8. Leygardagur Matt. 13.1-30

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 12
Joy er við Youth with a Mission í USA, har tey stríðast við 
at basa ólógligum menniskjahandli. Hon fer til Filipsoyggjar í 
tveir mánaðir at evangelisera. Biðið fyri heilsuni hjá Adoniu.
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi
– Vanja og Svein í Prestgarði, 
  Jenny 12, Svend 11, Terji 7, Petra 6

9. Sunnudagur Matt. 13.31-58

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 15, Noah 13, Lydia 2
21. jan. byrjaðu vit alphaskeið, sum 
varar 10 vikur. Biðið, at tey, sum luttaka, vaksa við Anda 
Guds í trúnni á Jesus.

10. Mánadagur 5. Mós. 28.1-29

NTM, FØROYAR
Erla og Ingvard Petersen
Ingvard heldur á at vitja samkomur 
kring landið henda mánaðin. Erla er 
við í tveimum ymiskum regluligum bíbliutímum. Okkum 
tørv ar vísdóm at brúka tíð til tað, sum Gud vil, og skynsemi 
at vita, hvat vit skulu átaka okkum.



11. Týsdagur 5. Mós. 28.30-48

DANMARK
Glostrup Frikirke
Pannukøkuseinnaparturin annan hvønn fríggjadag verður so 
væl vitjaður, at nú vilja nøkur hava hann hvønn fríggjadag. 
Tey ungu fáa ein drekkamunn, gera ymisk ítriv, og boðskapur 
verður lutaður. Ein slíkan seinnapart hava vit góð høvi eisini 
at práta við tey ungu, sum hava sera ymisk bakstøði.

NTM, FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 9, Tabita 6, Debora 4, Natan 1

12. Mikudagur 5. Mós. 28.49-68

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Vit hava keypt íbúð her í Italia og flyta 
inn nú í febr. Annars skal eg til Filips
oyggjar í mars.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 14, Rebekah 12, Lydia 9

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda



13. Hósdagur Matt. 14.1-18

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Biðið framvegis fyri vitjanartænastu 
okkara millum føroyingar á Aalborg Sygehus. Leiðslan á 
sjúklingahotellinum roynir at finna hølir at hava andakt í. 
Fólk hava tikið væl ímóti okkara vitjanum.

FØROYAR
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 12
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech

14. Fríggjadagur Matt. 14.19-36

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Tað hevur tikið longri tíð enn ætlað 
at fyrireika, men nú vóna vit at byrja 
í viku 5 við ungdómsmøti týsdag og barnamøti fríggjadag. 
Gott og væl 80 børn, ið hava verið á legu, fáa innbjóðing. Vit 
takka Gudi, at 8 kvinnur hava lovað at hjálpa til. Tær hava 
allar arbeiði og børn, og vóna vit, at tvær eru tøkar til hvørt 
av møtunum. Tá Marjun heitti á tær, tók ein teirra til: „Det 
vil jeg gerne, fordi mine børn har været så glade for lejrene!“

GRØNLAND, Juven II
Anna og Óli Steinberg
H Í dag fyllir Aron Joensen 8 ár



15. Leygardagur 5. Mós. 29.1-15

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
– Ane og Filip Sivertsen, 
  Cecilie 17, Kristian 15
– Anne-Sophie og Óli Tindalíð, 
  Liljan 13, Leanne 12, Luckas 0
Aftur í ár bjóða vit 35 børnum og ungum á legu umframt 10
13 familjum á familjulegu. Um hetta skal eydnast, mugu vit 
fáa hjálp úr Føroyum. Tørvur er á 1518 fólkum, t.d. ung um, 
hjúnum við børnum ella tilkomnum fólki. Vit høvdu ta gleði 
at fáa nýggjar sengur til allar smátturnar í heyst. Legurnar eru 
28. juni til 26. juli. Fyrst tríggjar barna og ungdómslegur og 
síðani ein familjulega. Siglt verður inn fríggjadagin 26. juni 
og hvønn fríggjadag undan hvørjari legu. Meir fæst at vita 
frá Ragnhild +299 486448.

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Kuldin ger, at færri koma til bíbliu tím
ar nú. Biðið, at Harrin leggur fólki á 
hjarta at koma. Vit fyrireika missións
túr norðureftir í summar saman við Samson og Pauline Larsen 
frá Aasiaat og møguliga øðrum.

16. Sunnudagur 5. Mós. 29.16-29

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
Óvissa er um, hvussu Brexit fer at ávirka uppihaldsloyvi til 
lestur hjá okkara útlendsku næmingum.



17. Mánadagur Matt. 15.1-20

OM, SUÐURAFRIKA, 
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Vit hava havt summarsteðg, har mesta av virkseminum varð 
niðurlagt. Nú eru vit byrjað aftur, men eru nógv færri, enn 
vit hava verið í langa tíð. Okkum tørvar styrki og vísdóm til 
tær ymsu uppgávurnar. Biðið, at fleiri arbeiðsfólk koma, tí 
skurðurin er stórur (Lukas 10:2). Familja í Føroyum vitjar 
meg í mars.

ÍRLAND, 
Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty

18. Týsdagur Matt. 15.21-39

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace,
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 6, Micah 6
Jeanette hevur stríðst við sjúku og er nú sjúkrameldað. Biðið 
um bata, og at vit finna nýggja rútmu sum familja og í sam
komuni, har Jeanette nú ikki fær hjálpt so nógv. Okkum tørvar 
vísdóm, nú vit eisini merkja andalig álop. Vit vita, at Harrin 
er størri!

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Noah 17, Megan 15, 
Trisha 7, Emma 3



19. Mikudagur 5. Mós. 30.1-20

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Alsamt fleiri trúboðarar verða nú úti
hýstir úr Turkalandi uttan grundgev
ing; hetta seinasta árið umleið 3035. Hetta rakar harðliga 
familjurnar, sum hava vígt seg til tænastuna, tí øll familjan 
má flyta annaðhvørt aftur til heimlandið ella grannaland í 
tænastu, har nógvir turkar búgva. Vit kunnu verða tey næstu.

20. Hósdagur 5. Mós. 31.1-15

PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen
Louis 2, Timon 0
Vit eru júst flutt inn í nýggja heim okkara í Kovol og í holt 
við tað síðsta av byggingini. Øll eru glað um, at familjurnar 
endiliga eru savnaðar her í Kovol. Tað hevur verið stríggið. 

Madang, Annika og Simon Flanagan, 
Nya 11, Noah 10, Karis 6, Judah 4, Ethan 2
Okkum tørvar hjálpara at búgva hjá okkum at heimaskúla 
børnini í 6  12 mánaðir. Okkum tørvar eisini unga kvinnu 
ella eini hjún at vera við í toyminum at byrja í juni/juli. Biðið 
um einleika í samkomuni, og at vit fáa andaligan vísdóm at 
vegleiða at loysa ósemjur. Biðið eisini fyri samkomunum í 
Bologo og Soi eina dagsferð hiðani. 

TÝSKLAND, Hückeswagen, Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Wina og Benjamin Hansen, Noah Elias 8
Wina er plágað av pínu í høvdinum og rygginum.



21. Fríggjadagur 5. Mós. 31.16-30

OM Føroyar
Mini TeenStreet verður í Bylgjuni í Runavík 21.  23. febr. 
Debs og Josh Walker luttaka aftur í ár. Biðið, at Gud møtir 
fólki. Øll eru hjartaliga vælkomin! Sí Facebook ‘TeenStreet 
Føroyar’.

22. Leygardagur Matt. 16.1-28

ONGLAND, Taunton, ECM
Dorit og Simon Marshall
Sum nýggjur leiðari í ECM,  European 
Christian Mission, hevur Simon vitjað Cordova í Spania at 
hjálpa til í evangelisku tænastuni. Uml. 46 mió. búgva í 
 Spania, og ECM arbeiðir í 16 býum. Dorit arbeiðir eisini 
við ECM sum ráðgevi og fyriskipari. Tænastan krevur nógva 
ferðing kring Europa.

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

23. Sunnudagur 5. Mós. 32.1-25

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 10, Nana 8, Louie 6, Rio 0
Í apríl byrja vit undirvísing í enskum 
fyri børnum í grannalagnum. Vit hugsa um at hava tveir flokk
ar eina ferð um vikuna. Biðið fyri fyrireikingunum, og at 
Harrin sendir børn og foreldur, ið eru opin fyri evangeliinum.



24. Mánadagur 5. Mós. 32.26-52

FØROYAR
Unn og Jógvan Zachariassen
Vit eru Harranum sera takksom, at 
síðsta stig at smíða í Lívdini nú er far
ið í gongd. Byggivirkið Eysturlon hjá Jógvan Hans Østerø 
ger salin og forhøllina liðug; vit vóna at flyta inn seint í 
heyst. Sjálvboðið arbeiði er eisini í gongd, mest leygardagar. 
Arbeiðstilgongdin sæst á heimasíðuni og Facebook. Takk fyri 
bøn og stuðul!
– Lis Zachariassen
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Khuldah og Sámal Mikkelen,
  Josva 10, Ester 9, Samuel 5

25. Týsdagur Matt. 17.1-27

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Í jan. vórðu týðingarnar av 1. og 2. 
Tessalonikabrævi og Opinberingin 
kannaðar; tað gekk væl. Eisini vórðu 
13 kapitlar úr Josva, sum ungi trúgvandi maðurin her úr 
bygd ini hevur umsett, kannaðir; tað gekk eisini væl. Týð
ing arnar eru nú góðkendar til prentingar. Eg haldi á at týða 
fleiri brøv í NT. Ungi maðurin er liðugur við 1. Mósebók og 
umsetir nú hetta aftur til franskt. Hann týðir eisini Jónas. Vit 
hava nú aftur bíbliutímar fimm ferðir um vikuna um 1. og 2. 
 Tessalonikabræv og Opinberingina. Erik undirvísir.



26. Mikudagur 5. Mós. 33.1-17

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen (f), Ryan 10
Í fjør á nýggjárinum stóðu vit á altanini í Dakar. Hitalagið 
var milt, og allastaðni kring støvuta, fjølbroytta býin sást fýr
verk. Nú vóru vit í Wisconsin og fóru út at gera kavamenn 
í vakra, hvíta kavanum. Vit eru Gudi takksom fyri leiðslu, 
vegleiðing og verju í farna ári, sum vit hava ferðast túsund
tals míl, hava hátíðarhildið ymisk avrik í familjuni og møtt 
mongum avbjóðingum. Fleiri okkara hava trupulleikar við 
tonnunum. Vit verða í Føroyum í jan. og febr. at vitja familju 
og vinir, samstundis sum vit fáa høvi at greiða frá verki Harr
ans í Vesturafrika. Ryan fer í skúla í Føroyum. Marion ynskir 
at læra meiri føroyskt.

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 16, Rebekka 14, Hanna 11

FILIPSOYGGJAR, Manila, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
H Í dag fyllir Elizabeth Niclasen 14 ár

Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Elsa í Skorini, Randi Østerø, 
Dóra D. Gaard, Kristianna J. Heinesen, 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.



27. Hósdagur 5. Mós. 33,18-29

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Waraoættarbólkurin liggur við áar
munnan av stóru Orinocoánni, sum 
rennur ígjøgnum alt landið og út á sjógv. Eitt toymi ger enn 
neyðugar kanningartúrar inn í ættarbólkin, áðrenn flutt verður 
inn at búgva. Sjórænarar eru um hesar leiðir. Biðið um vísdóm 
og tryggleika. Einki flúgvarabensin hevur verið í landinum 
í fleiri mánaðir. Nú er eisini trot á vanligum bensini, og tí 
er trupult at ferðast eftir áunum til og frá ættarbólkum við 
provianti og øðrum.
H Í dag fyllir Rebekah Niclasen 12 ár

28. Fríggjadagur 5. Mós. 34.1-12

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 15, Aron 8, Noah Kristian 6
Vit royna at stovna tveir nýggjar bólk
ar fyri tey mongu kines isku vitjandi, ið koma í samkomu 
okkara. Nógv av teimum eru ikki trúgvandi og tosa lítið ella 
onki enskt.

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.



29. Leygardagur Sálmur 23

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

NÝGGJ BÓK!
The Logic of God 

180 kr. 
Bókin hevur 52 brot, 
eitt til hvørja viku í ár
in um. Høvundin Ravi 
Zacharias sigur í for
mælinum, at gerandis
dagurin hjá okkum er 
so ovurfyltur við øllum, 
sum skal náast, at orð 
Jesusar: ‘Eg eri vegur
in, sannleikin og lívið’ 
ofta gerast meinings
leys. Hann lýsir hald
góða grundarlagið undir 
kristnu trúnni og orðum 
Jesusar. Endamálið er at 
styrkja álit okkara á Gud 
og son hansara Jesus 
Kristus, og at Kristus skal gerast meiri veruligur í lívi okkara.

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


