BØNARLØTAN
FEBRUAR

1. Mánadagur

Tanja undirvísir.

2021

36. árg.

Job 14.1-22

Børnini í kø í frástøðu
við munnbindi á veg
at vaska sær um
hendurnar.

OM, SUÐURAFRIKA
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Takk fyri allan stuðulin í des.! Koronutølini eru høg og mong
forboð sett í gildi, men eg havi tað gott. Skúlarnir eru enn
stongdir, og børnini hava ikki atgongd til heimaundirvísing
á netinum. Okkum tørvar vísdóm í tænastuni.

SENEGAL, Tongia, Lív Poulsen
Eg skuldi fara aftur til Senegal í jan., men nú er ætlanin at
fara úr Føroyum 1. febr.

KRINGVARPIÐ
7. febr. Útvarpsmøti, Elim, Søldarfjørður
14. febr. Sjónvarpsmøti, Nazaret, Kaldbak
28. febr. Sjónvarpsandakt, Margareth Djurhuus
7. mars Sjónvarpsandakt, Margareth Djurhuus
WWW.EVR.FO
Sunnukvøld . . kl. 20 . . Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld  . . .  kl. 21  . . Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

2. Týsdagur

Jóhs.ev. 8.1-30

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
1. - 10. febr. eru vit í Florida at møt
ast andlit til andlits við leiðarum, vit
arbeiða saman við, og at taka seks talur upp úr Efesusbræv
inum. Hetta er partur av lesiætlan á netinum fyri fólk í India,
Myanmar, Vietman og Serbia. Hesi eru øll í onkrari tæn
astu, men ynskja sær meiri bíbliuundirvísing og betri fatan
av, hvussu undirvísast kann á bestan hátt. Biðið, at eg beri
sannleikarnar greitt fram.
USA, Nebraska, Ethnos 360
Rachel og Peter Hansen
1. - 11. febr. eri eg í Florida á fundi
at viðgera trygd hjá trúboðarum í
heiminum. Hans og Kalla fingu ein
son afturat í des. Tey fyrireika seg at fara sum trúboðarar
til Miðasia í heyst. Daniel og Krissy fingu eisini ein son í
des. Tey eru nú liðug við trúboðaraskúlan og vóna at verða
í Indonesia í 2022.

3. Mikudagur

Jóhs.ev. 8.31-59

NÝGUINEA
Lili og Brian Poulsen
Elliot 4, Jude 2, Evelyn 0
3. febr skal Brian skurðviðgerast fyri
„tvilling“. Læknarnir eru bjartskygdir – biðið, at viðgerðin
loysir trupulleikan. Vit eru takksom, at vit øll hava góða
heilsu og fyri Guds ríku umsorgan, nú vit fyrireika okkum
at fara til Papua Nýguinea í vár.
DANMARK, Kristnastova
Sólva og Jákup Hansen
Susan og Øssur Berghamar
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas11, Kristina 9
Hóast nógvar avmarkingar á øllum
økjum í samfelagnum hava vit møti sunnumorgun kl. 11.
Biðið, at Harrin gevur okkum vísdóm at gera tað, sum gerast
kann. Nú skúlarnir aftur eru byrjaðir, hugsa vit um tey lesandi
– ikki minst nýggju útisetarnar, at Harrin varðveitir teir og
letur tað eydnast okkum at hava munagott samband við teir.
ONGLAND, Taunton, ECMI
Dorit og Simon Marshall
Biðið fyri Simon, sum hevur týðandi
fundir á Zoom komandi mánaðin um
framtíðar leistin hjá ECMI. Arbeiðið hjá trúboðarum kring
heimin er nógv tarnað, og fleiri hava havt koronu. Summir
eru merktir av sjúkuni, og tað tekur langa tíð at koma fyri
seg aftur.

4. Hósdagur

Præd. 5.1-19

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 15, Rebekah 13, Lydia 10
Vit eru takksom fyri, at enn fleiri ljóðfílar eru tøkir á kurdisku
bíbliuappini. Biðið, at hetta hjálpir nógvum at skilja Bíbliuna.
Claire fær nýggjan leiklut í OM, men av tí at skúlarnar eru
afturlatnir, arbeiðir hon ikki fulla tíð. Vit eru takksom, at
Covid tilburðirnir í okkara húski hava verið mildir.
FILIPSOYGGJAR, Manila, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Vit takka Gudi, at tað bar til at halda
jól í Onglandi saman við familjuni.
Men vit fingu bæði koronu! So skjótt
til ber, flúgva vit til Kanada, men mugu fyrst fáa negativa
koronuváttan. Vit bíða, men vóna at verða veturin í Kanada
og at fyrireika meiri læritilfar til kankanaey samkomuna. Nú
ein dagin fekk eg boð frá Pablito, at tvey vóru komin til trúgv
í bíbliutímanum, sum hann hevur hvønn leygardag. Rogancio
er júst byrjaður at hava bíbliutíma í heiminum hjá trúgvandi
familju. Maðurin hevur ikki viljað savnast, men eftir bøn er
hurðin nú opin fyri bíbliutímanum.

5. Fríggjadagur

Job 15.1-35

ZAREPTA
Samkomur og sunnudagsskúlar
kunnu framvegis gera dagstúrar
sambært tilmælum og í samráð við Zarepta. „Biðið fyri okk
um við, at Gud letur okkum upp dyr fyri orðinum...“ Kol. 4.3

6. Leygardagur

Job 16.1-22

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Biðið fyri Mixtec-toyminum, Sue og
mær, sum vit endurskoða Ápostlasøg
una og gera hana klára til umsetingarráðgeva.
MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14,
Emma Grace 13, Jónatan 11,
Markus 8, Evita 5, Joy 4
Covid-19 hevur vundið uppá seg her,
og nógv eru sligin av ótta. Biðið, at vit sum Guds børn ikki
falla í ótta, men heldur bjóða teimum, sum stúra, vón og
troyst. Gud okkara er stórur!

7. Sunnudagur

Jóhs.ev. 9.1-23

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen
Eg haldi á at umseta 2. Korintbræv við
hús. Carol hevur ábyrgd av ymiskum virksemi á skúlanum
hjá NTM. Av koronu mugu starvsfólk og næmingar halda
frástøðu. Vit hava býtt okkum í bólkar og hava framløgur á
netinum. Í Onglandi er smittutalið ógvuliga høgt. Vit eru mest
við hús, vit spritta, halda frástøðu og ganga við munnbindi.
Fyri stuttum ringdu nakrir sorimimenn, sum vóru komnir út
til býin. Tað var sera stuttligt at hoyra tíðindini, at tey trívast
væl, og samkomulívið heldur fram.
H Í dag fyllir Eli Joensen 16 ár

8. Mánadagur

Jóhs.ev. 9.24-41

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 13
Av koronu er ógjørligt at leggja ætlanir fyri febr. Biðið fyri
føroyskari lærisveinaætlan, sum vit ynskja at byrja fyri trúgv
andi á netinum, møguliga longu nú í febr.
ÍSLAND, Akureyri
Kristín Gerðalíð
Av tí at eingin møtti upp til barnaløt
urnar á netinum, er avgerð tikin um
at gevast við teimum. Biðið, at Gud
leiðir og vísir, hvussu vit kunnu náa út til onnur her í Íslandi.
Takk fyri alla forbøn.

9. Týsdagur

Job 17.1-16

FØROYAR
Khuldah og Sámal Mikkelsen
Josva 11, Ester 10, Samuel 6
20. febr. er ætlanin at byrja røð í seks
pørtum við bíbliutímum við heitinum
„Hvat eyðkennir kristna lívið?“ Biðið, at hetta verður sam
komuni til uppbygging. Seinasta hálvárið hava næmingar úr
7. flokki verið til undirvísing í Betesda; biðið fyri framtíð
teirra, og at skeiðið verður teimum læruríkt.
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech

10. Mikudagur

Job 18.1-21

FØROYAR, ATLANTIC MISSION
Biðið, at vit í koronutíðini kenna vilja Guds í evangelisku
tænastuni uttanlands og heima, at Harrin letur upp hurðar
fyri evangeliinum og leggur Guds fólki á hjarta at taka lut í
evangeliska verkinum.
Birgit og Svenning av Lofti
Vit takka hjartaliga fyri stuðul og hjálp
í 2020. „Higartil hevur Harrin hjálpt
okkum.“ 1. Sám. 7,12. Biðið, at Harrin
leiðir tænastuverk okkara og okkum
persónliga í 2021 – serliga nú í vitjanar- og telefontænastu.
NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 10, Tabita 7, Debora 5, Natan 2
www.ntm.fo

11. Hósdagur

Præd. 6.1-12

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Ístaðin fyri at fara til Hvítarusslands
hava vit videokonferansu í 3 dagar.
Biðið fyri okkum, at tað verður til uppbygging. Vegna tilmæl
ini kunnu bert 5 persónar savnast til møtir og bíbliuskeið; tí
brúka vit støðugt netið.
DANMARK
Glostrup Frikirke

12. Fríggjadagur

Jóhs.ev. 10.1-21

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Av koronu kunnu vit bert hava møt
ir tvær ferðir sunnudagar. Alt annað
arbeiði verður gjørt á netinum við Zoom. Minnist John og
teir elstu.

13. Leygardagur

Jóhs.ev. 10.22-42

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, Kristian 16
Anne-Sophie og Óli Tindalíð,
Liljan 15, Leanne 14, Luckas 1
Vit tekna nú uppíbygging til keypta salin. Tá klárt er at
byggja, verður brúk fyri arbeiðsfólki. Í mai – juni verður
vaski- og goymslurúm bygt upp í leguhúsið Naalersitaq. Tá
verður eisini tørvur á arbeiðsfólki. Thorvald Gaardlykke, tlf.
519191.
GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Tríggjar kvinnur koma trúfast til
bíbliutímar, tvær eru komnar til trúgv
og skulu doypast í summar. Ein fjórða
kemur av og á. Okkum tørvar vísdóm at gjøgumganga Jóh. ev.,
ørindi fyri ørindi. Daniel skrivar tilfar á enskum, og S
 olveig
umsetir til grønlendskt við hjálp frá Johanne, trúgvandi grønlendskari konu í býnum. Tað er avbjóðandi at umseta.

14. Sunnudagur

Job 19.1-29

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Grønland steðgaði øllum ferðasam
bandi um miðjan des. Hetta er nú fyri
bils longt fram til 1. mars. Vit eru sostatt strandað í Føroyum
fyribils. Tað eru ábendingar, at korona farsóttin kann koma at
skapa óvissu og ivamál um legurnar eisini komandi summ
ar. Biðið Harran um varðveitslu, vísdóm og leiðslu í hesum
sambandi.
GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
H Í dag fyllir Aron Joensen 9 ár

15. Mánadagur

Job 20.1-29

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Síðan 23. des. hava ongi møti verið.
Vit hava tó havt húsið opið, um onkur ynskir at fáa eitt prát
og ein kaffimunn. Biðið fyri Petur Gullak, yngsta soninum,
at hann fer at trívast og mennast, nú hann 1. febr. flytur í
búfelagsskap í Hjørring. Umvælingin av gamla salinum og
stovuni eydnaðist væl, og rúmini eru sum nýggj.
FØROYAR
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13

16. Týsdagur

Jóhs.ev. 11.1-27

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði
Jenny 13, Svend 12, Terji 8, Petra 7
Sóttarløtan sunnukvøld kl. 21 á Facebook hevur latið upp dyr fyri boðskapinum og møtt tørvi
áhoyraranna. Tá korona lættir, hava vit evangelisk tiltøk í
Løkshøll og Salt við tónleikabólki og Alex Bærendsen-sangi.
Arbeiðið millum alkoholikarar hevur ikki verið hindrað av
koronu.
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

17. Mikudagur

Jóhs.ev. 11.28-57

ÍRLAND,
Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty
Covid-19 stýrir framvegis okkara ger
andisdegi. Samfelagið er heilt stongt, eingin okkara er smitt
aður. Smittustøðan er álvarslig í Írlandi. Ivor og leiðslan samráðast um, hvussu samkoman kann halda mótinum uppi og
byrja aftur, tá støðan batnar.
DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 16, Noah 14, Lydia 3
SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 7, Micah 7

18. Hósdagur

Præd. 7.1-29

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Megan 16, Trisha 8, Emma 4
Sum samkoman spakuliga veksur,
hava vit nú fyri fyrstu ferð regluligt
ungdómsarbeiði. Biðið fyri teimum 8 - 10 ungu, sum møtast,
og fyri Daniele og Giovanni, sum leiða arbeiðið.
FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 10, Leah Ève 7, Abigail 0

19. Fríggjadagur

Job 21.1-34

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Vit eru strandað í Onglandi og sleppa
ikki aftur til Turkalands av koronu. Vit møtast av og á við
familju her og til bønarløtur í samkomuni. Koronutølini í
Turkalandi eru batnað, men har er enn útigongubann ávísar
tíðir. Vit arbeiða á netinum ella við telefon á bíbliubrævaskúlanum.
PAPUA NÝGUINEA, Madang
Annika og Simon Flanagan
Nya 12, Noah 11, Karis 7,
Judah 5, Ethan 3

20. Leygardagur

Job 22.1-30

PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen
Louis 3, Timon 1
Tað var stór hjálp og troyst, at trúboð
ar
ar vitjaðu, meðan okkara starvsfelagar vóru í farloyvi.
Seinni komu aðrir trúboðarar at meta um framstig okkara at
læra kovol mál og mentan; tað eru vit eisini glað fyri.
TÝSKLAND, Hückeswagen,
Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen,
Noah Elias 9

21. Sunnudagur

Jóhs.ev. 12.1-24

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 17, Rebekka 15, Hanna 12
Vit arbeiða her í býnum saman við
samkomu, sum NTM setti á stovn. Ein dagin vórðu 7 fólk
doypt í svimjihyli tætt við hjá okkum. Flestu í samkomuni
eru fátøk, tí hevur samkoman stóran tørv á ymsum økjum,
t.d. hevur pastorurin Jeffrey mist arbeiðið orsakað av koronu,
og tey hava ongan bygning at savnast í.
ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

22. Mánadagur

Jóhs.ev. 12.25-50

TEILAND, Chiang Mai, The Well
Corine og Sørin Joensen
Eli 16, Aron 9, Noah Kristian 7
Teiland er rakt av aðru bylgju av
Covid-19. Samkoman hevur verið afturlatin í nakrar vikur og
somuleiðis skúlin hjá børnum okkara. Hetta ávirkar tænast
una í The Well International. Vit halda á at laga okkum eftir
umstøðunum.

23. Týsdagur

Job 23.1-17

FILIPSOYGGJAR,
Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Covidsmittan hevur vundið nógv uppá
seg her í Molise landslutinum, fleiri
eru deyð í Sant’Elia, bygdini, har vit
búðu.

24. Mikudagur

Job 24.1-25

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 11, Nana 9, Louie 7, Rio 1
Av Covid-19 noyðast vit at hava møtir
á netinum. Hetta er nýtt fyri okkum, men biðið, at tað eydnast
væl. Eisini er ivasamt, hvussu verður við okkara mammu-kafé
og undirvísingini í enskum. Biðið um Guds leiðslu.

25. Hósdagur

Præd. 8.1-17

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Tveir saafi menn hava brádliga gjørt
av at lesa Skriftirnar alment fyri sínum
bygdarfólki, tí teir meta, at tað er týðandi, at teirra vinir og
grannar hoyra Orðið; teir lósu herfyri um lív Ábrahams og
part av lívi Ísaks. Teir ætla at halda á av og á. Hetta var
gjørligt, tí Skriftirnar eru prentaðar við stavraði grundað á
arabiska skrift, ið fólkið lærir í skúlanum. Biðið, at Harrin
opnar hjørtuni. Heilsustøðan hjá Annu er rímiliga støðug.
Dubby tekur nú annan heilivág fyri hjartað.
VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Eingin trúboðari er eftir í ættarbólk
unum, og møguleikar eru ikki nógvir
at vitja teir. Bensintrotið bara veksur.
Nú er kø eina viku at fáa 30 litrar. Okkum tørvar vísdóm og
skynsemi. Næstan øll tala, fundir og vegleiðing er á netinum,
sum riggar illa orsakað av streymsliti fleiri ferðir um vikuna.
Takkið, at Nurimar endiliga hevur fingið passið aftur, sum
hon hevur bíðað eftir í 11 mánaðir.
Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið)
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Elsa í Skorini, Randi Østerø,
Dóra D. Gaard, Kristianna J. Heinesen, Óli Jákup Jacobsen,
Jónvør Christiansen, Barbara og Ragnar Vest, Durita Olsen,
Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.

26. Fríggjadagur

Jóhs.ev. 13.1-20

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen, Ryan 11
Sonur okkara Alan vitjaði okkum á jólum og nýggjárinum.
Vit eru takksom, at hann kundi koma í øllum góðum, nú alt
er vorðið strangari av koronu. Fleiri arbeiðsfelagar skuldu
koma aftur til Senegal í jan., men noyðast at útseta. Marion
heldur á at vegleiða tey, ið læra mál. Henni tørvar vísdóm.
H Í dag fyllir Elizabeth Niclasen 15 ár

27. Leygardagur

Jóhs.ev. 13.21-38

OM, LOGOS HOPE
Sámal Rasmussen, Klaksvík
Dánial Petur Abrahamsen, Fuglafjørður
Hannah Berghamar, Noomi Eysturtún
Logos Hope er í Karibiahavinum, men av covid-19 er ivasamt, hvagar siglast skal næstu tíðina. Noomi og Hannah
eru komnar umborð eftir sóttarhald í St. Vincent í tvær vik
ur. Sámal er enn umborð. OM Føroyar takkar øllum, sum
stuðlaðu við adventsgávum. Peningurin er fluttur og brúktur
til vælgerandi endamál.
H Í dag fyllir Rebekah Niclasen 13 ár
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.

28. Sunnudagur

Job 25.1-26.14

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og
Bókasøluni Logos!
NÝGGJ BÓK! 125 kr.
Frásøgn um trúboðar
an J. Hudson Taylor
(1832-1905) og trúboð
an í Kina. Greitt verður
frá, hvussu Hudson
Taylor vígdi lív sítt
at kunngera evangeli
ið í Kina. Bókin er
ætlað ungum at eggja
teimum at líta heilt og
fult á Harran í øllum
lívsins viðurskiftum.
Spurningar eru síðst í
hvørjum kapitli til um
hugsanar.

Opið mán.-frí. kl. 14:00-17:30.
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo

