BØNARLØTAN
MARS

1. Mánadagur
Logos, fyrr
Umanak, í 1971

2021

36. árg.

Job 27.1-23
George Verwer

Logos Hope í dag

50 ÁRA HALD
Logos, fyrr Umanak, fór fyrsta túrin úr London 18. febr. 1971.
Í miðal hava ein millión vitjað umborð hvørt ár og minst 100
milliónir hoyrt boðskapin. Tá George Verwer og Dale Rhoton
nevndu skip sum bønarevni í 1964, hildu fólk teir ikki vera
rættsiktaðar! Doulos varð keypt í 1977, Logos II í 1989 og
Logos Hope í 2009.

KRINGVARPIÐ
7. mars Sjónvarpsandakt, Margareth Djurhuus
EVANGELISKA RØDDIN á radio. fo
Sunnukvøld . . kl. 20 . . Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld  . . .  kl. 21  . . Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

2. Týsdagur

Jóhs.ev. 14.1-17

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Í mars samskifta vit við leiðarar kring
heimin og hava somuleiðis mánaðar
liga, altjóða leiðslufundin, alt á Zoom. 4. mars í First Baptist
Church í Atlanta greiða Judy og eg frá okkara tænastu, eisini
á Zoom. Vit hava tað gott; eg eri koppsettur tvær ferðir og
Judy eina ferð. Vit eru takksom skjótt aftur at møta menn
iskjum andlit til andlits; men vit kenna fleiri, sum eru deyð
av koronu.
USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Takkið fyri góða heilsu bæði hjá okk
um og øðrum í samkomuni. Vit fyri
reika møtini á páskum og eru takksom
fyri forbøn.
FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 10, Leah Ève 7, Abigail 2

3. Mikudagur

Jóhs.ev. 14.18-31

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Eg kom í øllum góðum aftur til Sene
gal í febr. Rebekka og eg og eru nú
einastu trúboðarar her í bygdini. Ætlandi skal umsetingar
ráðgevi kanna seks av brøvunum, eg havi umsett, nú í mars.
Biðið, at ferðin hjá honum úr USA gongur væl, og eisini,
at Harrin gevur vísdóm og styrki at gjøgnumganga ymisku
brøvini.
PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen
Vit undirvísa á netinum. Nøkur venjingarskeið eru útsett.

4. Hósdagur

Præd. 9.1-18

OM – LOGOS HOPE
Sámal Rasmussen, Klaksvík
Dánial Petur Abrahamsen, Fuglafjørður
Hannah Berghamar, Keypmannahavn
Noomi Eysturtún, Tórshavn
Av koronu liggur Logos Hope fyri akkeri fáar fjórðingar frá
Abacooyggjunum. Manning verður førd í land til dagliga
hjálpartænastu.

5. Fríggjadagur

Job 28.1-28

DANMARK, Kristnastova
Sólva og Jákup Hansen
Susan og Øssur Berghamar
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas 11, Kristina 10
Møtini halda á sunnumorgun kl. 11. Ongar andaktir hava
verið á Sjúklingahotellinum í longri tíð. Vit senda andaktir
hóskvøld kl. 20.30 (donsk tíð) á stream.fo, FM98,7, lokal
radio í Klaksvík. Kristnastova eigur tørn í stakviku. Vit hugsa
framvegis nógv um tey, sum vit av ymiskum grundum ikki
síggja á møtum.

6. Leygardagur

Job 29.1-25

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Vit halda á at umseta Ápostlasøguna og
eru næstan liðug at endurskoða hana.
Umsetingarráðgevi fer at gera viðmerkingar. Biðið, at um
setingin verður skilt sum ætlað. Nakrir partar eru veruliga
truplir, t.d. kap. 27, tí fólkið í Mixtec veit einki um sigling.
MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14,
Emma Grace 13, Jónatan 11,
Markus 8, Evita 6, Joy 4
Biðið, at vit megna at halda á at leiða menniskju til Kristus,
tá tey koma til okkara við sínum ótta, iva og trupulleikum.

7. Sunnudagur

Jóhs.ev. 15.1-27

FØROYAR
Else og Poul Johan Djurhuus
Lat okkum takka fyri koronuvaksin
una og biðja, at øll lond fáa javnbjóðis
lut í koppsetingini. Aftur í summar verður bíbliu- og tónleika
ferð við Norrønu! Takkið fyri møguleikarnar í summar at
ferðast um alt landið við Juvel II.
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 13
Vit royna at seta í verk lærisveinaundirvísing á alnetinum,
sum ein og hvør kann melda seg til.

8. Mánadagur

Jóhs.ev. 16.1-33

ÍSLAND, Akureyri
Kristín Gerðalíð
Takk fyri alla forbøn. Eg tók ta avgerð
í febr. at fara í farloyvi til síðst í juli.
Um Gud vil, er ætlanin at koma heim eina tíð í summar.
ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn
Enn er óvissa av Covid-19. Biðið, at virksemið kann ganga
sum vant, so børn og ung greitt hoyra, hvat Bíblian lærir.
Síðsta summar var torført, ikki minst fíggjarliga. Meginpart
urin av summartiltøkunum varð avlýstur av koronu. Biðið, at
vit fáa trúgvandi fólk at hjálpa. Ástjörn varð stovnað í 1946
og fyllir 75 ár í summar.

9. Týsdagur

Job 30.1-31

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 17, Noah 14, Lydia 4
Vit hava ikki havt møtir í samkomuni
síðan des. Hetta ávirkar børn og ung, sum bert eru í skúla
á netinum. Sara er í barna- og ungdómsarbeiðnum og hevur
sunnudagsskúla og ungdómsmøti á netinum. Biðið, at børn
og ung verða varðveitt í trúnni, og at tey skjótt kunnu møtast
aftur í samkomuni.
ZAREPTA
Jákup N. Olsen: „Í løtuni er sannlíkt, at vit kunnu hava sum
marlegur í 2021. Endalig støða verður tikin eftir páskir. Tør
vur er á nógvum hjálpandi hondum; setið longu nú tíð av at
hjálpa til! Biðið Harran um vísdóm.“ Samkomur kunnu nú
eisini bíleggja vikuskifti komandi vetur. Eftir páskir væntast,
at møguleiki verður at hava dagslegur við upp til 80 fólkum.
Tilmelding á 258019 ella hedinp@gmail.com.

10. Mikudagur

Job 31.1-40

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 10, Tabita 7, Debora 5, Natan 2
Biðið fyri trygdini hjá trúboðarum. Meðan korona hevur herj
að heimin, er vandin fyri ágangi vaksin í nógvum londum, har
okkara trúboðarar virka. Trúboðanarráðstevnan Reach verður
á netinum 26. - 28. mars. Meiri kunning á www.ntm.fo

11. Hósdagur

Præd. 10.1-20

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Vit gleða okkum til, at tilmælini verða
linkað her, so vit aftur kunnu savnast
til møtir bæði í Rødovre og Fredericia.
DANMARK
Glostrup Frikirke
Tráan okkara er „at vaksa í náði og kunnskapi Harra og
Frelsara okkara Jesu Krists!“ 1. Pæt. 3. 18.
DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus

12. Fríggjadagur

Jóhs.ev. 17.1-26

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Vit eru takksom! Hjá saafi-fólkinum í Senegal eru góðir
møguleikar at luta Skriftirnar á støðum, ein ikki hevði vænt
að, og at læra fólkið at lesa Orðið. Okkum tørvar vísdóm at
vita, hvørjir tekstir skulu prentast, og at brúka teir munagott.
At byggja salin, „Jesus-bygningin“, gongur væl. Útveggir við
vindeygum og hurð verða væntandi klár í næstum; tá kann
salurin brúkast. Biðið, at tað eydnast uttan arbeiðsskaðar.
Dubby ger nú podcasts. Heilsan er støðug.
ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 15, Rebekah 13, Lydia 11

13. Leygardagur

Jóhs.ev. 18.1-23

FØROYAR
Maria og Jens Bech
Vit gleðast um vitjanir og sambond á
ymiskan hátt, har Harrin hevur latið
dyr upp. Takk fyri kærleika tykkara og samfelag í verkinum
fyri Harra og Frelsara okkara Jesus Kristus.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Annika og Poul Færø
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Khuldah og Sámal Mikkelsen,
Josva 11, Ester 10, Samuel 6

14. Sunnudagur

Jóhs.ev. 18.24-40

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Grønland longdi stongsulin vegna
koronu frá 1. mars til 18. apríl. Vit
sleppa tí ikki yvir aftur fyribils. Myndugleikarnir vænta, at
øll í Grønlandi eru koppsett fyri tjóðardagin 21. juni. Sostatt
miðja vit eftir at hava legur aftur í summar. Biðið, at Harr
in sendir starvsfólk til sjálvar legurnar, arbeiðsfólk at smíða
umklæðingarhúsið liðugt o.a. og menn at gera Juvel sigling
arkláran.
GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
H Í dag fyllir Kristina Nónstein 10 ár

15. Mánadagur

Job 32.1-22

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, Kristian 16
Anne-Sophie og Óli Tindalíð, Liljan 15, Leanne 14, Luckas 1
Fyrsta legan í Naalersitaq verður familjulega frá 27. juni til 3.
juli. Síðan er ætlanin at hava tvær barna- og eina ungdóms
legu, um vit fáa nóg nógva hjálp. Áðrenn legurnar byrja, er
ætlanin at byggja vaski- og goymslurúm. Tørvur er á fólki til
hetta arbeiði. Tilmelding hjá Thorvald Gaardlykke 519191.
GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit eru takksom, at skrúvurnar á
Qaamaneq nú eru umvældar í Dan
mark, og at kostnaðurin var rímiligur.
Millum eitt og sjey fólk møta til bíbliutímarnar. Biðið fyri
eldru luttakarunum, ið ikki hætta sær út í kava, ísi, myrkri
og kulda. Tey eru ofta einslig. Vit fyrireika at fara norður
eftir í summar. Biðið, at Harrin sendir okkum røttu fólkini
at koma við.

16. Týsdagur

Job 33.1-33

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 7, Micah 7
Vit hava fingið nýggjan leiðara til barnaarbeiðið í samkom
uni. Hetta er stór hjálp. Vit hittast enn á netinum. Hóast tað
gongur væl, vóna vit, at tað ikki varar ov leingi.
H Í dag fyllir Evita Tuohy 6 ár
H Í dag fyllir Lydia Berghamar 4 ár

17. Mikudagur

Job 34.1-37

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty
Vit eru takksom fyri náði Guds og varðveitslu, meðan Írland
er stongt, væntandi nakrar mánaðir afturat. Henda tíðin hevur
verið torfør; biðið um andaliga og sálarliga styrki. Timothy
og Karina eru heima hjá okkum. Sonja, Dan og Lydia eru í
Dublin; vit hava ikki sæð tey síðan á jólum.

18. Hósdagur

Præd. 11.1-10

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Megan 16, Trisha 9, Emma 4
Biðið fyri Regini og hinum elstanum,
Michele, at Harrin gevur teimum vís
dóm at leiða og vera um samkomuna í hesi tíðini, sum er so
merkt av óvissu.
TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 16, Aron 9, Noah Kristian 7

19. Fríggjadagur

Jóhs.ev. 19.1-18

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Vit vita ikki, nær vit sleppa aftur til
Turkalands. Men nú vit eru í Onglandi, gevur hetta okkum
høvi at hjálpa mammu Stephen. Enn eru trúboðarar, sum
verða útihýstir órættvíst úr Turkalandi. Biðið fyri teimum.

20. Leygardagur

Jóhs.ev. 19.19-42

USA, Nebraska,
Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Rachel og Peter Hansen
Dagliga arbeiðið gongur um t-post og
á Zoom. Eg hitti trúboðarar kring heimin, og mær tørvar
vísdóm at hjálpa og vegleiða.
PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen
Louis 3, Timon 1
Tað gongur betur og betur at læra
kovol-málið. Biðið, at vit hvønn dag
finna vón og styrki í Kristusi, og at vit skjótt læra málið.

21. Sunnudagur

Job 35.1-16

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Annika og Simon Flanagan
Nya 12, Noah 11, Karis 7,
Judah 5, Ethan 3
Okkum tørvar vísdóm, nú vit aftur fyrireika gudstænastur
sunnudag, ungdómsarbeiði, hirðatænastu og samkomuvenj
ing. Biðið um styrki og friðarávøkst rættvísinnar (Hebr.
12:11-12), og at boðskapurin nær tey mongu ónáddu, sum
enn bíða eftir góðu tíðindunum. Vit heimaskúla okkara fýra
børn. Biðið, at vit fáa ein hjálpara at heimaskúla børnini kom
andi skúlaár.
H Í dag fyllir Trisha Guttesen 9 ár

22. Mánadagur

Job 36.1-33

ONGLAND, Taunton
Dorit og Simon Marshall
Síðst í jan. fingu vit bæði koronu. Vit
eru takksom, at støðan ikki bleiv álvarsom, og at Dorit bleiv
frísk aftur heilt skjótt. Simon stríðist við møði og merkir
trongd um bringuna, men hann hevur ikki iltmangul. Læknin
sigur, at tað kann taka tíð at koma rættiliga fyri seg aftur, og
at hann ikki má overva seg at klára vanliga arbeiðið.

23. Týsdagur

Jóhs.ev. 20.1-31

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Tveir trúboðarar, sum virkaðu í Papua Ný Guinea, hava spurt,
um eg kann hjálpa at rættlesa umsetingina hjá teimum av
Gamla Testamenti. Eri sera spentur at fara í holt við hetta. Tað
verður so at siga alt gjørt umvegis alnetið, tí hetta eru menn,
sum hava meira enn 30 ára royndir við umsetingararbeiði.

24. Mikudagur

Jóhs.ev. 21.1-25

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen
Elliot 4, Jude 2, Evelyn 0
Vit eru Gudi takksom, at skurðviðgerð
in hjá Brian gekk væl. Biðið um skjótan bata, so vit kunnu
fara til Papua Nýguinea fyrst í apríl.
ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

25. Hósdagur

Præd. 12.1-14

FØROYAR, ATLANTIC MISSION
Vit umhugsa at gera evangeliseringsferð til Danmarkar fyrst í
mai, um koronustøðan loyvir. Biðið fyri hesum. Teldupostar:
gaardlykke@kallnet.fo og lofti@olivant.fo
Birgit og Svenning av Lofti
Vit gleða okkum skjótt aftur at fara undir heimavitjanir sum
vanligt. Vit kenna okkum eisini leidd at kalla saman til møti
í Hólmahúsinum á Eiði í vár. Biðið um røttu løtuna at gera
hetta.
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi
– Vanja og Svein í Prestgarði,
Jenny 13, Svend 12, Terji 8, Petra 7

26. Fríggjadagur

Job 37.1-24

TÝSKLAND,
Hückeswagen, Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen
Noah Elias 9
Vit samskipa stutttíðar trúboðanarvirksemi hjá Ethnos 360.
Tað er hugtakandi at síggja, hvussu nógv ynskja at tæna
Gudi í øðrum londum, sjálvt í koronutíðum. Okkum tørvar
vísdóm at avgera, hvar størsti tørvur er á fólki. Biðið, at tey
fáa neyðugu innfararloyvini, so tey sum skjótast kunnu veita
trúboðarum hjálp.
VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen

27. Leygardagur

Job 38.1-38

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen, Ryan 11
Ynski okkara er at vitja Guinea, men av koronu og nú eisini
av nøkrum tilburðum av ebola eru landamørkini enn stongd.
Biðið, at vit verða til signing og stimbran fyri aðrar trúboðar
ar. Vit eru takksom fyri tænastuna og tykkum øll, sum stuðla.

28. Sunnudagur

Róm. 1.1-32

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 11, Nana 9, Louie 7, Rio 1
Vit halda á at undirvísa børnum í
enskum, nú í smærri bólkum, men tó er COVID-19 ein stór
avbjóðing. Í hvørjum tíma læra vit eisini úr Bíbliuni í 5-8
minuttir. Biðið, at børnini, sum onki hava hoyrt áður um Jesus
ella Bíbliuna, skilja og trúgva, hvør Jesus er.
FILIPSOYGGJAR, Nayba
Liz og Ragnar Niclasen
Vit eru komin til Kanada. Í Nayba eru
fleiri bíbliutímar nú í ymsum heimum.
H Í dag fyllir Lydia Niclasen 11 ár
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.

29. Mánadagur

Róm. 2.1-29

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 17, Rebekka 15, Hanna 12
Tim: „Næstan hvørja viku undirvísi eg
í ættarbólkum í 5 bygdum. Í einari bygd eru nøkur nýliga
komin til trúgv, og í eini aðrari eru vit komin til søguna um
krossfesting Jesusar. Fleiri bygdir hava biðið um undirvísing,
men vit megna ikki meir enn. Tað regnaði illa seinasta sunnu
dag; vegirnir stóðu undir í vatni. Nógv vóru strandað, og ein
doyði. Túrurin hjá mær heimaftur, vanliga 6 tímar, vardi 10
tímar hesuferð. Tað merkist, at tit biðja fyri okkum.“

30. Týsdagur

Job 39.1-38

OM, SUÐURAFRIKA
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Eg bíði enn eftir uppihaldsloyvinum, sum eg søkti um í okt.
Vit eru byrjað aftur við dagliga virkseminum millum børn
og ung. Biðið, at Harrin sleppur at virka eftir vilja sínum í
teimum. Vit eru Gudi takksom fyri áhaldandi varðveitslu og
góða heilsu.
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.

31. Mikudagur

Job 40.1-28

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og
Bókasøluni Logos!
NÝGGJ BÓK! 140 kr.
Amy vaks upp í Norður
írlandi; gott 20 ára gomul
fór hon sum trúboðari
eitt stutt skifti til Japan;
men sjúka forðaði henni.
Seinni fór hon til India,
har hon arbeiddi restina
av lívinum, serliga mill
um gentur. Hon stovnaði
gentuheimið The Dohnav
ur Fellowship, sum er kent
millum føroyingar. Eins
og tá Amy byrjaði sítt
virksemi í 1901, er enda
mál
ið at hjálpa børnum
og ungum og samstundis
boða gleðiboðskapin um
Jesus Kristus. Lívssøgan
hjá Amy Carmichael gav Jim og Elisabeth Elliot íblástur at
gerast trúboðarar.

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

