
BØNARLØTAN
MAI 2021 36. árg.

1. Leygardagur 1. Krønb. 14.1-17

FILIPSOYGGJAR, Nayba
Liz og Ragnar Niclasen
Í Nayba halda tey á at hava bíbliutímar í ymsum økjum og 
heimum. Tað er gleðiligt. Fleiri ung hava biðið um hjálp at 
evangelisera. Nú hava tvær systrar í hesum bólki latið seg 
doypa. Biðið, at Harrin signar tær og styrkir tær at boða 
gleðiboðskapin! Tað gongur væl at gjøgnumganga tilfarið til 
Ápostlasøguna. Vónandi sleppa vit aftur til Filipsoyggjar í 
heyst.

Ragnar við fyrstu 
bókunum um 
evangelisering



KRINGVARPIÐ
 30. mai sjónvarpsmøti, Betesda, Klaksvík

EVANGELISKA RØDDIN á radio.fo (meir á evr.fo)
Sunnukvøld . kl. 20. . .Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld . . . . kl. 21 . . .Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Biðið fyri Gudny og John Munro, nú tey hava mist einkarson
in Christopher, 37 ár, sum fekk koronu og doyði av hjarta
steðgi 25. apríl. Eftir situr konan Andi og 4 børn, Alex 13, Ian 
10, Kera 8 og Vincent 6 ár. „Vit takka Harranum, at fleiri fólk 
enn væntað komu til møtini um páskirnar! Biðið, at Harrin 
styrkir tey, og at nøkur koma til trúgv“

2. Sunnudagur Róm. 13.1-14

ZAREPTA
Legurnar eru nú byrjaðar aftur samsvarandi vegleiðing frá 
myndugleikunum. Biðið, at allar legur verða vardar móti 
 koronu. Familjulegurnar í ár verða níggju í tali, so at upp
aftur fleiri sleppa við. Sí zarepta.fo! 

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 11, Nana 9, Louie 7, Rio 2
Í mai hava vit serligt møti eina ferð um mánaðin við løttum 
sangi og stuttari talu, har øll eru vælkomin. Vit vita, at fleiri 
hava áhuga at koma, og biðja um Guds leiðslu og signing.



3. Mánadagur Róm.14.1-23

DANMARK, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas 11, Kristina 10
Vit gleðast um, at aftur er møguligt hjá 
Niels Paula at fara til Keypmannahavnar at vitja í Kristna
stovu; hann er niðri fyrstu vikuna í mai. Síðstu tíðina hevur 
hann havt bíbliutímar á samkomulegum í Zarepta og eisini 
verið við at skipa fyri stevnu fyri elstar har.

Sólva og Jákup Hansen
Susan og Øssur Berghamar
Møtini, sunnudagsskúlin og onnur til
tøk eru nú meiri vanlig aftur. Biðið 
fyri teim um, sum átaka sær ymiskar 
ábyrgd ir í samkomuni, og at vit áhald
andi fáa vísdóm at seta við. Vit gleðast um, at aftur er møgu
ligt at hava uttandura andaktir á Sjúklingahotellinum.

4. Týsdagur 1. Krønb. 15.1-29

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Koronutølini í Turkalandi eru enn høg. 
Biðið, at fólk virða tilmælini. Føstumánaðurin ramadan er 
frá 13. apríl til 12. mai. Biðið, at Jesus opinberar seg fyri 
teimum muslimum, sum fasta og søkja sannleikan í ramadan. 
Biðið eisini, at Bíbliubrævskeiðið fær enn fleiri áheitanir um 
skeiðsbøkur. Okkum tørvar vísdóm at varðveita gott samband 
við tey, sum ringja. Vit eru enn í Onglandi.
H Í dag fyllir Noah Flanagan 12 ár



5. Mikudagur 1. Krønb. 16.1-18

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Kladdan til Lukasar evangeliið er nú 
liðug, men enn eru nógv stig eftir. 
Biðið, at eg fái tey hjálparfólk, eg havi brúk fyri. Eg eri byrj
að upp á kladduna til Matteusar evangeliið. Ungi trúgvandi 
maðurin umsetur 2. Mósebók. Nú ramadan er í landinum, er 
ágangurin á hann serliga stórur. Biðið eisini, at Harrin gevur 
honum konu. Nú hava vit heitastu tíð á árinum; biðið tí, at 
vit kortini kunnu hvíla so væl um náttina, at vit hava styrki 
at arbeiða um dagin. 
 
ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn

6. Hósdagur Orðt. 5.1-23

FØROYAR 
Khuldah og Sámal Mikkelen 
Josva 11, Ester 10, Samuel 6
Biðið, at hjúnakvøldið 7. mai verður 
uppbyggjandi, og at bíbliutímarnir 15. 
mai verða andaliga læruríkir og stimbrandi!
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
H Í dag fyllir Evelyn Poulsen 1 ár



7. Fríggjadagur 1. Krønb. 16.19-43

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen
Í mai og juni venja næmingarnir seg at 
búgva í umstøðum við fáum nútímans hentleikum og at læra 
brot av óskrivaðum máli. Carol og eg hjálpa næm ingunum við 
sorimi málinum. Seinni í mai undirvísi eg í 2. Pætursbrævi 
á bíbliuskúlanum.

8. Leygardagur Róm. 15.1-14

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Á netinum hava vit nú m.a. nevndar
fundir, samrøður við NTMleiðarar í 
ymiskum londum, og eg tali í samkomum. 9. – 11. mai eru vit 
í Pennsylvania at tosa andlit til andlit við hjúnini, sum leiða 
arbeiðið hjá NTM í Afrika. 22. – 24. mai eru vit í Atlanta í 
Georgia at hitta pastorin í stórari samkomu, tí teirra missións
nevnd vil fegin tosa við okkum um arbeiðið hjá NTM kring 
heimin. Vit eru bæði koppsett móti Covid19 og eru so líðandi 
farin at ferðast aftur, men enn bert í USA.

ÍSLAND, Akureyri 
Kristín Gerðalíð (f)

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
H Í dag fyllir Terji í Prestgarði 9 ár



9. Sunnudagur Róm. 15.15-33

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Í mai undirvísi eg á netskeiði í mál
frøði. Tey lesandi og aðrir lærarar eru 
í Evropa. Biðið, at eg greitt kann frambera málfrøðievni, ið 
hava týdning. Umsetingararbeiðið heldur fram. Biðið fyri 
Mixtec toyminum. Nøkur teirra hava heilsutrupulleikar.

MEKSIKO, Michoacán, 
Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14, 
Emma Grace 13, Jónatan 11, 
Markus 9, Evita 6, Joy 4

10. Mánadagur Róm. 16.1-27

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 17, Noah 15, Lydia 4
Eftir meir enn fýra mánaðir við møt
um á netinum gleða vit okkum nú aftur til vanligu møtini. 
Biðið, at fólk koma fjølment aftur, og at vit megna at hava 
umsorgan fyri teimum, sum eru avbyrgd. 

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 10, Tabita 7, Debora 5, Natan 2



11. Týsdagur 1. Krønb. 17.1-27

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen
Elliot 4, Jude 2, Evelyn 1
Haldið á at biðja, at Brian kemur fyri 
seg eftir skurðviðgerðina. Vit vóna at vera klár at fara til 
Papua Nýguinea umleið 20. mai. Vit eru Gudi takksom, at 
hann hevur givið okkum eitt heim at búgva í hendan síðsta 
mánaðin, til vit fara. 

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

12. Mikudagur 1. Krønb. 18.1-17

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 7, Micah 7
Vit bíða enn eftir at sleppa at hittast aftur til fundir. Harrin 
ger tað møguligt í rættari tíð. Nú nærkast tíðin á árinum, tá 
fleiri í samkomuni flyta. Tí tørvar okkum ein ella tveir nýggj
ar elstar. Biðið, at Harrin leiðir røttu fólkini til hesa ábyrgd. 
Vit vóna at koma til Føroya í summar.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen 
Elizabeth 15, Rebekah 13, Lydia 11



13. Kristi himmalsferðardagur Orðt. 6.1-35

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Í Grønlandi eru tey meiri varin í sam
bandi við koronu enn í Føroyum. Bið
ið hóast avmarkingar, at vit tó skulu finna vegir, ið eru farandi 
til tess at kunngera evangeliið fyri børnunum í summar. Takk
ið Harranum fyri tey, ið koma yvir at arbeiða og hjálpa til. 
Gamla, fasta manningin á Juvel er farin frá vegna aldur, og 
enn er eingin stigin fram í skarðið. Biðið fyri tí.

GRØNLAND
Juvel II
Anna og Óli Steinberg

14. Fríggjadagur Markus 1.1-20

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen
Anne-Sophie og Óli Tindalíð
Tørvur er á arbeiðsfólki at byggja vaski og goymslurúm; 
kunning: Thorvald Gaardlykke 519191. Familjulega verður 
27. juni – 3. juli, síðan tvær barnalegur og ein ungdómslega. 
Tørvur er á 10 – 15 fólkum til hvørja legu, tvs. liðleiðarum, 
sangarum, tónleikarum og fólki til matgerð og vask. Hesi 
kunnu vera støk, í bólki ella familjur við børnum. Vit hjálpa 
fegin við øllum spurningum viðv. flúgving og uppihaldi her í 
Nuuk. Kunning: Ragnhild í Skorini Jacobsen, +299 486448.



15. Leygardagur Markus 1.21-45

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Takkið Harranum, at tað gongur væl at 
umvæla bátin. Biðið, at arbeiðið skjótt 
verður liðugt, nú veðrið gerst betri. Minnist bíbliutímarnar 
hvørja viku. Hjartaliga takk fyri forbøn og stuðul til Harrans 
verk í Grønlandi.

16. Sunnudagur 1. Krønb. 19.1-19

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði
Jenny 13, Svend 12, 
Terji 9, Petra 7
Vit møta framvegis mongun á Sóttarløtuni, men nú fer hon í 
summarsteðg. Nú nærkast tær tvær ella tríggjar konsertirnar 
við Alex Bærendsen sangum. Vit hugsa eisini um at vitja 
grannalondini. Vanja ansar familjuni heima.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus

DANMARK
Glostrup Frikirke



17. Mánadagur 1. Krønb. 20.1-8

FØROYAR 
ATLANTIC MISSION
Birgit og Svenning av Lofti
Vit takka fyri forbøn fyri fundarrøðun
um á Eiði í vár og bíbliuskúlanum í Zarepta á páskum. Hugs
að verður um evangelisk tiltøk í Føroyum í summar við Juvel 
II og á annan hátt, sum Harrin leiðir.
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

ÍRLAND, 
Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty
Vit hava tað gott og gleða okkum til, 
at koronutilmælini verða linkað. Enn 
halda vit á við møtum á alnetinum og fyrireika trúboðara
toym ið at byrja aftur í aug. ella sept. Vit takka Gudi, tí 10 
fólk hava valt at verða doypt í mai; nøkur teirra eru vit komin 
at kenna undir koronufarsóttini.

18. Týsdagur Markus 2.1-28

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Megan 16, Trisha 9, Emma 4
Vit byrja nú aftur at savnast sum sam
koma; tó má hetta verða uttandura. 
Biðið, at veðrið fer at loyva hesum, og at tey mongu, sum 
ikki hoyra til samkomuna, men hava fylgt okkara netmøtum, 
nú fáa dirvi eisini at koma á møti hjá okkum!



19. Mikudagur Markus 3.1-35

PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen
Louis 3, Timon 1
Nú eru fleiri covidtilburðir í PNG, og 
tí er ferðingin til og frá Kovol avmarkað. Vit vita ikki um 
korona er í Kovol, men vit hava sæð sjúkueyðkenni. Biðið, 
at Gud verjir tey, og at ikki fleiri doyggja. Virusið tarnar 
eisini, at familjan Stous fær innfararloyvi at koma aftur at 
samstarva við okkum. 

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Annika og Simon Flanagan 
Nya 13, Noah 12, Karis 7, 
Judah 6, Ethan 3
Biðið um leiðslu Harrans viðvíkjandi 
familju, sum møguliga kann koma at arbeiða saman við okk
um í Lele. Biðið eisini, at samkoman í Lele verður Harranum 
trúføst. Okkum sjálvum tørvar eisini góða heilsu. Takkið, at 
vit hava fingið tveir heimaskúlahjálparar komandi ár.

USA, Nebraska, 
Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Rachel og Peter Hansen

TÝSKLAND, Hückeswagen, 
Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Wina og Benjamin Hansen
Noah Elias 9



20. Hósdagur Orðt. 7.1-27

OM – FØROYAR
OM – LOGOS HOPE
Logos Hope er nú í dokk í Curacao. Skipið hevur júst verið 
í St. Vincent aftur, har tey góvu fólkinum 200.000 litrar av 
vatni eftir eldgosið á oynni. Umborð eru Sámal Rasmussen, 
Noomi Eysturtún og Hannah Berghamar. Hannah hevur av
gjørt at longja tíðina umborð á Logos Hope.

21. Fríggjadagur 1. Krønb. 21.1-30

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Vit eru flutt í aðra íbúð í Kolding, 
á  fyrstu hædd, av tí at Anne hevur 
trupul leikar við knænum. Vónandi kunnu vit skjótt savnast 
aftur sum vanligt.
H Í dag fyllir Rio Mortensen 2 ár

22. Leygardagur 1. Krønb. 22.1-19

ONGLAND, Taunton
Dorit og Simon Marshall
Takk fyri forbøn fyri Simon. Hann er 
komin fyri seg aftur eftir koronu og klárar væl at hugsavna 
seg og at tosa. Vit hava bæði fingið fyrru koppsetingina, men 
enn er óvist, nær Simon kann ferðast aftur, tí tey flestu av 
samstarvslondunum enn eru stongd. Biðið um vísdóm at av
greiða arbeiðið hjá okkum og hinum trúboðarunum.
H Í dag fyllir Judah Flanagan 6 ár



23. Hvítusunnudagur Markus 4.1-20

FILIPSOYGGJAR 
Puerto Princesa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Í longri tíð eru eini 1000 fólk um dagin 
á Filipsoyggjunum testað positiv fyri 
koronu, men nú er talið farið upp á 
eini 10.000 um dagin.
H Í dag fylla Nya Flanagan og Hanna Sharp 13 ár

24. Annar hvítusunnudagur Markus 4.21-41

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 10, Leah Ève 7, Abigail 2
Skjótt fara vit at hava Teenstreet Con
nect tiltak her í Nantes. Higartil hava 8 ung meldað til. Til tak
ið verður heima hjá okk um. Nøkur ung í samkomuni fyrireika 
seg til dóp; Cecile undirvísir teimum; biðið fyri teimum!

25. Týsdagur 1. Krønb. 23.1-32

OM, SUÐURAFRIKA, 
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Fyrireikingarnar til ungdómsleguna í juli eru byrjaðar. Tey 
ungu hava nógv at stríðast við. Okkum tørvar vísdóm at veg
leiða og stuðla teimum. Biðið, at tey veruliga møta Jesusi og 
fylgja honum! 
H Í dag fyllir Noah Berghamar 15 ár



26. Mikudagur 1. Krønb. 24.1-31

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen, Ryan 12
Marion fór til Guinea í apríl at vegleiða eina familju at læra 
mál. Hon hevði eisini høvi at vitja í Tarensa. Fólk í bygdini 
vóru ómetaliga glað fyri vitjanina. Vit eru takksom, at túrurin 
gekk væl, og vóna øll at vitja í Tarensa aftur í summar. Upp
gávurnar hjá Hans Arna á skrivstovuni eru sera krevjandi. 
Biðið, at hann tekur rættar avgerðir, og at vit endurspegla 
Harran í tí, sum vit gera.
H Í dag fyllir Luckas Tindalíð 2 ár

27. Hósdagur Orðt. 8.1-36

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Trúboðarar, sum ikki eru slopnir inn
aftur í ættarbólkar, hava hjálpt okkum 
nógv á prentstøðini, eisini við umvælingararbeiði. Nú hevur 
Nurimar fingið nýggjan arbeiðsfelaga á skrivstovuni, Angel
icu, sum kemur úr heimasamkomuni hjá henni. Hon er júst 
liðug á missiónsskúlanum og skal fyribils hjálpa Nurimar, til 
hon gerst partur av einum ættarbólkatoymi.

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, Durita Olsen, 
Hanna og Sigurð Ó. Vang.

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



28. Fríggjadagur Markus 5.1-20

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 17, Rebekka 16, Hanna 13
Meðan Tim var á túri at undirvísa, 
fekk hann boð um stongsil her í Puerto Princesa orsakað av 
koronu. Meir enn 100 fólk eru smittað. Hetta ger, at hann ikki 
kann ferðast og undirvísa komandi vikurnar.

29. Leygardagur Markus 5.21-43

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 16, Aron 9, Noah Kristian 7
Tá korona fór at herja, vórðu nógvir 
teilendingar hart raktir fíggjarliga, tí fólkið her hevur onki 
trygarnet sum í vesturheiminum. Tá fingu føroyingar møgu
leikan at stuðla. Gávumildni var stórt, og 61.950 kr. vórðu 
givnar. Vit keyptu teimum neyðstøddu mat og aðrar neyð synj
ar vørur. Vit halda nú á við hesum arbeiði; um onkur ynskir 
at stuðla, er møguligt at seta pening á konto 9181436.326.6 
(viðmerk Teiland).

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. Sunnudagur 1. Krønb. 25.1-31

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 13
Biðið fyri tænastuni á netinum innan trúarverju og læru. Fleiri 
møtir og møtirøðir eru eisini fyri framman. Um korona hæsar 
av, venda vit eygunum aftur móti Asia.

31. Mánadagur 1. Krønb. 26.1-32

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leir
ker inum, Logos Hope og Bóka
søluni Logos!

NÝGGJ BÓK!
320 síður 240 kr.
Lívfrøðigranskarin phd. Douglas 
Axe greinar, hvussu vit við at 
 brúka vanligt vit og skil kunnu fata, 
at ein skapandi klókur frum mátt ur 
hevur sniðgivið lívið í nátt úr uni, 
sum tí ikki bert er stýrt av blind ari 
tilgongd. Uppruna heitið er „Undeniable“. Origo í Danmark 
gevur út. Peter Øhrstrøm, professari, skrivar: „Douglas Axe, 
granskari í mýlalívfrøði við drúgvum royndum at greina foto
syntesuna hjá cyanobakterium, vísir á, at tað ikki er neyð ugt 
at vera í hvítum kitli fyri at skilja, at náttúran uttan um okkum 
er sniðgivin og skapt.“

Opið mán.frí. kl. 14:0017:30. 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


