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1. Mánadagur Josva 24.1-18

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen 
Vit granska seinnu helvt av Rómbrævinum og eisini nakrar 
søgur úr G.T. í bíbliutímunum. Færri koma nú, men enn 
koma nøkur trúfast. Eg umseti 1. Korintbræv, og tað hevur 
gingið bet ur í seinastuni. Tykkara forbøn ger stóran mun. 
Eg havi eisini funnið nýggjan trúgvandi málhjálpara, sum 
ger tað mun andi lættari at rættlesa. Nú fyrst í mai er árliga 
bygdarstevnan hjá størsta trúarbólkinum her. Nógv handils-
fólk koma eisini at keypa og selja, og stóri muslimski trúar-
leiðarin kemur at læra fólkið. Biðið, at Harrin varðveitir og 
styrkir okkara trúgvandi at standa føst og saman.

Lív lesur søgur fyri børnunum á kvøldi við lykt. Eric undirvísir.



KRINGVARPIÐ
 14. mai Sjónvarpsandakt, Zacharias Zachariassen
 21. mai Sjónvarpsandakt, Zacharias Zachariassen
 4. juni Útvarpsmøti, Betesda, Klaksvík

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 møtir í Jútlandi 
 6. mai kl. 19 í Esbjerg, Ådalsparken 33
 14. mai kl. 17 í Vejle, Frelsunarherhølið, Staldgárdsgade 4. 
Billy Hansen vitjar 14. mai. Møtini byrja aftur í sept.

ZAREPTA – Dýrabiðidagslega 11. - 14. mai.
ATLANTIC MISSION og JUVEL II
1. - 4. mai í Urangsvågen og 5. - 7. mai í Moster í Noregi.

USA, Alabama, NTM, Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Skrá: 1. - 5. mai í Týsklandi á Altjóða NTM nevndarfundi. 
9. - 10. mai í Ong landi á fundi við nevndina fyri NTM skúlan. 
18. - 28. mai í Filips oyggjum at hjálpa leiðsluni við nýggju 
skrá setingini í landinum. 30. mai - 8. juni í Indonesia at tala 
á árligu trúboð an arstevnuni hjá trúboðunum á Papua oynni.

2. Týsdagur Judas 1-25

TÝSKLAND, Hückeswagen, NTM 
Wina og Benjamin Hansen, Noah Elias 5
Vit eru í Føroyum 24. apríl - 16. mai. Vit gleða okkum at hitta 
fleiri av tykkum aftur. Biðið í hesum sambandi fyri Noah, 
sum ikki dámar ov nógvar broytingar.



3. Mikudagur Josva 24.19-33

DANMARK
Keypmannahavn, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein, 
Sigrid 9, Andreas 7, Kristina 6
Í mai og juni er próvtøkutíð og tí krevjandi hjá flestu lesandi. 
Áðrenn próvtøkurnar byrja av álvara, er ætlanin at hava eitt 
kafé-møti á Oyrasundskollegiinum 18. mai.

4. Hósdagur Sálmur 78.32-72

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 13, Rebekka 12, Hanna 9
Tað gekk væl hjá Jógvan Júst at 
eftirkanna síðstu kapitlarnir av 2. Mósebók umvegis skype. 
Bókin er nú liðug, og vit hava prentað fleiri eintøk og giv-
ið fólkinum í samkomuni tey. Vit fara nú í farloyvi í fýra 
mánaðir – í USA í mai og í Føroyum í juni, juli og august.

5. Fríggjadagur Hebr. 12.1-11

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Føroyskt møti verður leygarkvøldið 6. 
mai kl. 19 í Bethaniakirkjuni, Dag Hammarskjøldsvej 2A í 
Aalborg.

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



6. Leygardagur 2. Mós 16.22-36

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Eg kom til Skotlands síðst í mars. Sue 
og Mixtectoymið eru í Oaxaca. 24. 
apríl - 2. juni undirvísi eg á skeiði í málfrøði í  Gloucest er. 
Umsetingartoymið heldur á í Oaxaca. Sue og Mirsa, ein 
mixtec kvinna, fara námsferð til Ísraels at kunna seg um 
bíbliu søg urnar. Eg havi verið hjá lækna fyri pínu í vinstra 
skøvningi. 

7. Sunnudagur Hebr. 12.12-29

FØROYAR
Anna og Símun Pætur 
á Torkilsheyggi
Tað hevur verið gott at uppliva felags-
skapin við tey trúgvandi í Kristnastovu bæði fríggjakvøld 
og sunnudag. Í sambandi við byggiarbeiðið í Zarepta eri eg 
Harranum sera takksamur fyri teir menn og tær kvinnur, sum 
hava arbeitt og tænt honum so trúliga í vetur.

FØROYAR
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Vanja og Svein í Prestgarði, 
  Jenny 9, Svend 8, Terji 4, Petra 3
– Anna Maria og Rógvi Joensen



8. Mánadagur 2. Mós. 17.1-16

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi
Carol og Poul Joensen
Jonathan Daniel 17, Ísak 14 
Eg eri nú afturkomin úr Sorimi. Næstu 
mánaðirnar rættlesi eg bíbliuumsetingina, sum skal full fíggj-
ast saman við um setingar ráðgeva, tá eg vitji næstu ferð. Biðið 
fyri Yakwoi og familjuni, nú tey flyta í bygdina Sobai, har 
hann heldur á at læra nýtrúgvandi.
H Í dag fyllir Terji í Prestgarði 5 ár.

9. Týsdagur Hebr. 13.1-25

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Tað merkist týðiliga, at í dag koma 
munandi fleiri fólk á Sjúklingahotellið enn bara tey, sum 
verða innløgd á Ríkissjúkrahúsið ella aðrastaðni. Tí mugu 
vit leggja arbeiðið eitt sindur um og vera oftari á hotellinum. 
Okkum tørvar eisini meir enn nakrantíð at fáa boð um, hvørji 
fólk eru niðri í sjúkraørindum. berghamar@kristnastova.dk

DANMARK, Måløv, OM
Sara og Andrew Berghamar
Hannah 17, Eva 16, Miriam Joy 13, 
Noah 10, Lydia Sigrid 0
Vit takka Gudi fyri lítlu Lydiu Sigrid, 
sum vit fingu 16. mars. Mamma og dóttir hava tað gott. Skov-
lunde Frikirke hevur samkomustevnu 12. - 14. mai, har Peter 
Maiden frá OM undirvisir í Orði Guds.



10. Mikudagur 2. Mós. 18.1-27

ONGLAND, NTM North Cotes
Erla og Ingvard Petersen, Natan 14 
Vit, sum starvast í New Tribes og á 
skúlanum, hava starvsfólkastevnu í 
Derbyshire seinast í mai. Vit hava vegleiðandi samtalur við 
næmingarnar í bólki okkara hendan mánaðin. Biðið, at stevn-
an verður uppbyggjandi, og at vit megna at vegleiða við vís-
dómi og leiðslu Harrans. 

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

11. Hósdagur Sálmur 79

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda 
Anna hevur pínu í rygginum, tí høvd-
ið hevur lyndi til at detta framyvir og 
strekkja nakkavøddarnar. 22. mai skal hon til forkanning at 
meta, um heilaskurðviðgerð kann hjálpa. 

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 11, Rebekah 9, Lydia 7

DANMARK
Glostrup Frikirke



12. Dýri biðidagur Opinb. 12.1-18

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Joy 15, Adonia 
Trúarverjutiltøkini eru liðug, men vit hugsa um at savna tey 
ungu í smáum bólkum fyri summarfrítíðina. Møtir byrja  aft ur 
í mai. Biðið fyri tænastuni á alnótini. Adonia hevur fing-
ið staðfest pouchites í tarmunum. Hetta er bruni orsakað av 
skurðviðgerð. Hon fær heilivág. Næstu 5 - 6 mánaðirnir verða 
óivað krevjandi.

FØROYAR
– Elin og Jógvan Jacobsen, Agnas 14, Boas 9
– Unn og Jógvan Zachariassen 
– Maria og Jens Bech, Jan 14

13. Leygardagur 2. Mós. 19.1-25

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Fyrireikingar til leguárið 2017 byrja 
nú. Vit eru takksom fyri góða manning 
at gera Juvel sjókláran og síðani onnur, ið koma at gera el hús-
ið og annað liðugt. Vit royna at fara undir fyrsta byggistig til 
hús til starvsfólk, sum eisini kunnu brúk ast til fleiri familjur 
á familjuleguni. Biðið, at Harrin sendir yngri kreftir at vera 
í styttri ella longri tíð, nú Marjun og Páll orsakað av heilsu 
og aldri ikki orka tað sama, sum fyrr.

Anna og Óli Steinberg, Juvel II
1. juni verður farið til Grønlands á 10. ári. Tørvur er á maskin-
monnum og fólki at spæla ljóðføri. Tel. 275218.



14. Sunnudagur Opinb. 13.1-18

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Vit hava havt samkomufund at kunna 
um legurnar og tørv á hjálparfólki. 
Dent ur varð lagdur á, at fólk úr samkomuni hjálpa til, so sam-
bandið kann røkjast við børn og familjur eftir legurnar. 25. juni 
til 22. juli hava vit tvær barna-, eina ungdóms- og eina familju-
legu í Nalersitaq við uml. 35 børn um á hvørjari býtt upp í 5 lið. 
Um vit skulu megna hesur legur, má hjálp koma úr Føroyum.

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit eru takksom at hava savnað meir 
enn helmingin av pen inginum at  keypa 
bát og aðra útgerð fyri. Yvirtøkan og 
túr urin úr Ný Foundlandi til Grønlands eru útsett til síðst í 
juni orsakað av ísi. Vit kalla bátin „Qaamaneq“, ið merkir 
ljós, tí endamálið er at kveikja ljós Harrans norðanfyri. Biðið 
um fulla fígging og skipara til túrin. Ein sál er alt arbeiðið 
vert (Matt. 18:12-14).

15. Mánadagur 2. Mós. 20.1-26

TEILAND
Christy og Dan Jacobsen
Justin 15, Jonathan 14, Leslie 15, Emily 7, Bethany 2
Vit hava júst fingið innfararloyvið longt 9 mánaðir. Næsta stig 
at fáa uppihaldsloyvi eitt ár afturat er at samráðast við em-
bætismann í innflytaramálum, har metast skal um týdningin 
av tí arbeiði, vit gera.



16. Týsdagur Opinb. 14.1-20

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 12, Victoria 10, Emma Grace 9, 
Jónatan 7, Marcus 4, Evita Linda 2, Joy Hanna 0
Harrin hevur svarað bøn, tí nú koma fleiri børn til barna-
møtini. Biðið, at børnini fáa loyvi at koma, og at tey bera 
foreldrun um evangeliið. Nøkur eru nýliga komin til trúgv. 
Teimum tørvar at verða upplærd, so tey eisini kunnu gera 
onnur til lærisveinar.

NTM FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 6, Tabita 3, Debora 1
Skurðurin er stórur, men arbeiðsmenn-
inir eru fáir. Biðið tí Harra skurðarins 
senda út arbeiðsmenn til skurð Sín!
H Í dag fyllir Emily Jacobsen 7 ár.

17. Mikudagur 2. Mós. 21.1-19

RUSSLAND, Moskva
Guðrun og Ivor Tutty 
Sonja 17, Timothy 17, Karin 15
Sonja verður liðug á skúlanum í 
summ ar og fer so til Írlands at lesa. Vit verða øll í Írlandi í 
summar at hjálpa henni í gongd og at finna bústað. Daniel 
er liðugur við annað árið á universitetinum og trívist væl í 
Dublin. Vit eru takksom fyri Harrans leiðslu í lívi hansara. 
Ivor og leiðslutoymið hava fundir í mai. Minnist mammu Ivor 
og hansara familju; pápin doyði fyri stuttum.



18. Hósdagur Esaias 61.1-11

ITALIA, Sant’Elia 
Heidi og Regin Guttesen 
Noah 14, Megan 12, Trisha 5, 
Emma 0
Hundraðtals innflytarar eru hesi sein-
astu árini komnir til Molise. Vit  kenna ábyrgd at hjálpa teim-
um og bera teim um evangeliið. Biðið, at Harrin gevur okkum 
vísdóm, og at hann leggur onkrum á hjarta at hjálpa okkum 
við hesi stóru uppgávu.

FØROYAR
– Lis og Zacharias Zachariassen 
– Birgit og Svenning av Lofti
– Rutt og John í Skemmuni
– Annika og Poul Færø
H Í dag fyllir Uhenya Lukama 6 ár.

19. Fríggjadagur Esaias 62.1-12

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett 
Úrslitið av valinum hjá Erdogan bleiv sum væntað, men hann 
fekk bert tepran meiriluta. Vit mugu áhaldandi líta á Harran 
heldur enn á stjórnina. Vit vænta ikki beinleiðis avleiðingar 
av valinum beinanvegin, men ymisk kor eru longu herd og 
væntast so líðandi at herðast enn meir.

KANADA, Good Seed International
Judith og Allan Ellingsgaard
Benjamin 13, James 10, Micha David 7



20. Leygardagur 2. Mós. 21.20-36

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen
Nú gongur betur hjá Natalie, sum er 
við barn. Vónandi fáa vit skjótt at vita, 
um vit kunnu fara til Týsklands, so hon kann føða har. Vit 
hava bíbliutímar tríggjar ferðir um vikuna á einum skúla og 
hava býtt sundur í tveir bólkar við umleið 40 næmingum í 
hvørjum.

USA, Nebraska, New Tribes Mission 
Rachel og Peter Hansen
Steffan 17, Caleb 14

PAPUA NÝGUINEA, Mengen, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 8, Noah 7, Karis 3, Judah 1

21. Sunnudagur Opinb. 15.1-8

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 7, Nana 5, Louie 3
Fyrstu vikurnar í Japan hava vit gjørt 
húsini klár og orna eina rúgvu av pappírsarbeiði. Hallur hev-
ur verið á OM-fundi í Kanazawa. Vit samstarva við OM og 
royna at vera ljós fyri grannar okkara.

FRAKLAND, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 6, Leah Eve 3



22. Mánadagur 2. Mós. 22.1-15

SKOTLAND, Motherwell
GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall 
Vit eru takksom, at fleiri hava søkt á skúlan, og ein um  starv 
á skúlanum. Biðið, at vit fáa røttu næmingarnar og rætta 
starvs fólkið. Broytingarnar av lestrinum til trý ár hava við 
sær pláss trot. Okkum tørvar eina loysn – skulu vit bróta niður 
og byggja uppaftur, keypa annan bygning ella keypa grund-
stykki og byggja av nýggjum.
H Í dag fyllir Judah Flanagan 2 ár.

23. Týsdagur Opinb. 16.1-21

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen 
Vit hava sent fleiri ljóðbíbliur til Balabac. Harumframt hava 
vit nú eisini eina app, sum kann nýtast á fartelefonum. Tí ber 
til bæði at lesa og lurta eftir bíbliuni á molbog máli.
H Í dag fyllir Hanna Sharp 9, Josiah Lukama 13 og 
 Nya Flanagan 9 ár.

24. Mikudagur 2. Mós. 22.16-31

SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 3 , Micah 3 
Tørvur er á nýggjum hølum til sam-
komuna, tí vit hava ikki nóg mikið av 
plássi til øll børnini. Tað er torført í Geneve, og leigan er 
høg. Vit biðja í trúgv.



25. Kristi himmalsferðardagur Sálmur 80

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 13, Micah 10, Ezra 8, 
Uhenya 6, Boas 3
Frá jan. til aug. arbeiða vit alt sam-
døgnið. Mangan er húsið eisini fult av 
fólki. Okkum dámar hetta, men lætt er 
at lúgvast. Okkum tørvur styrki Harr ans. Teir 22 næmingarnir 
eru farnir undir síðstu venjingina við GLO. Teir fyrireika seg 
til víðari lestur.
H Í dag fyllir Noah Berghamar 11 ár.

26. Fríggjadagur 2. Tim. 1.1-18

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit eru takksom, at nógv folk, sum 
ikki vanliga koma í samkomuna, 
komu á páskamøtini, Biðið, at Orðið virkar í hjørtunum, og 
at tey skilja boðskapin um Jesus. 

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen 
Jens Allan 15, Ryan 8



27. Leygardagur Orðt. 9.1-18

VENESUELA, Puerto Ayacucho
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen 
Av truplu støðuni í landinum leita fólk 
út á gøtuna at mótmæla í ónøgd; um 
okkara leiðir er tó enn friðarligt. Ein slanga beit 22 ára gamlan 
yanomami unglinga; hann misti beinið, tí einki antibiotika 
er at finna longur í landinum. Biðið, at vit verða varðveitt. 
H Í dag fyllir Jens Allan Jensen 16 ár og Jónathan 15.

28. Sunnudagur 2. Tim. 2.1-26

DANMARK, Brejning
Jan og Anne Zachariassen
Prísaður veri Harrin, tí tríggir persón-
ar vórðu doyptir sama dag. Eini hjún 
vórðu hart rakt, tá húsið brann í grund í Ukraina. Omman 
varð bjargað. Húsið var ikki tryggjað; tí gera vit innsavning 
at hjálpa teimum.

Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Selma Godtfred, Durita Olsen, 
Kristianna J. Heinesen, Elsa í Skorini, Randi Østerø, Jónvør Christian-
sen, Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, yngri, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.
Myndasavn: pallis76@yahoo.dk



29. Mánadagur Orðt. 10.1-17

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 12, Aron 5, Noah Kristian 3
Vit fyrireika okkum at fara aftur til 
Teilands, men tað er torført at fáa innfararloyvi. Vit takka fyri 
bønarsvar í sambandi við undirvísingina av børnum okkara.

30. Týsdagur 2.Tim. 3.1-17

OM FØROYAR
Anita og Oddmar Tausen
Tey, ið hava ábyrgd av TeenStreet, 
Transform og TIM, fyrireika nú hesi 
tiltøk. Jonleif Danielsen er farin um-
borð á Logos Hope í tríggjar mánaðir, og Rósa Gunnarstein 
Jacobsen er farin til Spania á ferðatoymi eisini í tríggjar mán-
aðir.

FILIPOYGGJAR, NTM
Liz og Ragnar Niclasen

Prent: Føroyaprent, tel. 314555.
Teldupostur: prayerservicefo@gmail.com
Heimasíða: www.kbs.fo

©KBS. Loyvt er at endurgeva tilfarið, 
um keldan verður nevnd.



31. Mikudagur Orðt. 10.18-32

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

NÝGGJ BÓK!
Før Amen – Kraften i 
den enkle bøn

198 kr.

Max Lucado minnir á 
týdn ingin, Jesus legði í 
bønina, og lyftini, sum 
fylgja við. Eisini læri-
svein arnir skiltu, hvussu 
stóran týdning bøn in 
hevur, tí bóðu teir Jesus 
læra seg at biðja. Kraftin 
í bønini fæst frá honum, 
sum hoyrir bøn. Bøn er 
samskifti mill um Gud og 
elskaða barn hansara. Tú 
kanst uppliva Guds nær-
veru og kærleika, tá tú 
gjøgnum dagin lærir teg 
í øllum viðurskftum at biðja og síðan hvíla í lyftum Guds.

Opið gerandisdagar kl. 14-18, 
leygardag kl. 12-16. 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


