
BØNARLØTAN
MARS 2022 37. árg.

1. Týsdagur Orðt. 2.1-22

UKRAINA og RUSSLAND
Trúboðarahjúnini Rhoda og Timothy Sloan skriva úr Lutsk í 
Ukraina: Vit eru í hernaðarligari undantaksstøðu. Ukrainskir 
menn frá 16 ára aldri verða kallaðir í hertænastu, og øll hava 
fingið rætt at bera vápn. Landsumfatandi netálop er framt. 
Ukrainar flýggja, eisini úr Russlandi. Gjaldoyrað er í fríum 
falli. Sjálv kunnu vit ikki rýma, tí vit hava ábyrgd at røkta 
fylgið, eisini í krígstíð, umframt at taka okkum av børn un
um á barnaheiminum og at kunngera evangeliið. Vit hava 
gjørt samkomusalin til skýli við mati, olju, generatorum o.ø. 
neyðugum. Sjálv verða vit óivað noydd at rýma úr íbúðini, tí 
á 14. hædd húsast loyniløgreglan, og ein hernaðarflogvøllur 
liggur tætt við.

Kvinnur í Ukraina í bøn fyri tjóðini!



KRINGVARPIÐ
 20. mars kl. 16 Sjónvarpsmøti, Nerija, Skála

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

2. Mikudagur Heb. 3.1-19

DANMARK, Kristnastova
Sólva og Jákup Hansen
Biðið fyri okkum um vísdóm at fara 
væl um samkomuna. Vit eru takksom 
fyri, at so nógv koma til møtini og tiltøk í húsinum.

Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 14, Andreas 12, Kristina 11

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Trúboðarastevna er fyrstu vikuna í 
mars. Her hoyra vit um alt, ið tey gera 
fyri Harran úti á markini. Biðið fyri 
stevnuni, og at fólk verða uppbygd í trúnni.

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen 
Ryan 12



3. Hósdagur Sálm. 13 og 14

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
45. mars fari eg á ZOOM fund við 
ymsum deyvasamkomum í Evropa. 
Sunnudagsmøtir eru í Rødovre og Fredericia sum vanligt og 
bíbliuskúli í Vejle. Vit hava heilsutrupulleikar, Anna við rygg
inum og eg við ørmum og hondum. 

ZAREPTA
Joen Magnus Rasmussen hevur tikið við leiðsluni á Zarepta. 
Biðið, at allar lýstar legur í ár kunnu haldast uttan forðingar 
og í tryggum umstøðum.

4. Fríggjadagur Heb. 4.1-16 

OM, LOGOS HOPE, TeenStreet
Biðið fyri fyrireikingunum til TeenStreet í summar og fyri 
Logos Hope. Andrias Magnussen, Símun J. og Randi Hansen 
eru í leiðsluni í Føroyum, og Margareth D. Djurhuus er partur 
av leiðsluni í Evropa. 411. mars skipar OM Føroyar fyri 
stuðulsviku, har til ber at stuðla TeenStreet í øðrum londum. 
Logos Hope er í løtuni í Gana, og seinni gongur leiðin til 
Liberia. Sámal Rasmussen og Hanna Berghamar eru umborð.

FØROYAR
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Khuldah og Sámal Mikkelsen 
  Josva 12, Ester 11, Samuel 7



5. Leygardagur Orðt. 3.1-12

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Í mars undirvísi eg allar sunnudagarnar 
í samkomuni, har vit ganga á møti. Ein 
av trúboðarum okkara varð 100 ár í okt. Hon andaðist herfyri, 
og familjan hevur biðið meg tala til minningarhaldið seinni. 
Vit fara skjótt undir at fyrireika ferð í apríl til Filipsoyggjar, 
har vit verða í hálvanannan mánað. Takk fyri forbøn.

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

ÍSLAND, Akureyri
Kristín Gerðalíð

6. Sunnudagur Heb. 5.1-14

FILIPSOYGGJAR, Nayba, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Fyri heilt stuttum vóru lítlar vónir um 
at sleppa skjótt aftur til Filips oyggjar, 
men nú havi eg bílagt ferðaseðil úr Onglandi 9. mars. Eg verði 
burturstaddur í mesta lagi 3 mánaðir; Liz verður ikki við, tí 
hon orkar ikki at flúgva so langt. Tað verður gott at kunna ar
beiða saman við toyminum í Kankanaey og at rættlesa ymiskt 
tilfar. Biðið, at Harrin signar ferðina.



7. Mánadagur Orðt. 3.13-35

PAPUA NÝGUINEA 
Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen
Næmingarnir á Bíbliuskúlanum hjá NTM í Onglandi fara 
heim í mars og halda áfram við undirvísingini á alnótini 
fram til summarið. Árliga ungdómsstevnan REACH verður 
aftur í ár netborin frá 2527. mars. Meira fæst at vita inni á 
www.ntm.org.uk/event/reach/

8. Týsdagur Heb. 6.1-20

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen
Adonia 14
Vit arbeiða serliga við STEVN og miða eftir eini enskari 
framhaldsútgávu (Pursue). Nógv arbeiði er fyri framman, og 
møði ger seg støðugt galdandi. Biðið fyri likamligu heilsu 
okkara.

OM, SUÐURAFRIKA 
Mamelodi Aids Hope
Tanja og Kurt Abrahams
Áðrenn koronufarsóttina tosaðu vit 
vanliga við rúsevnismisnýtarar úti á 
gøtunum. Hetta hevur ikki verið gjørligt síðani tá. Biðið um 
verju fyri teimum; at teir vita, at teir hava virði, og at teir taka 
stigið at søkja sær hjálp til at sleppa burtur úr tí harða lívinum.



9. Mikudagur Orðt. 4.1-27

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Vit arbeiða við tveimum ymiskum 
um setingartoymum. Toym ið úr St. 
 Andrews endurskoðar Markusarevangeliið, meðan toymið úr 
Santo Domingo endurskoðar Rómbrævið og Jákupsbrævið. 
Bið ið fyri arbeiðnum, fyri heilsuni hjá toym inum og familjum 
teirra og fyri Sue og mær. Korona ger nógv um seg. 

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 17, Victoria 15, Emma Grace 14, 
Jónatan 12, Markus 9, Evita 7, Joy 5

10. Hósdagur Sálm. 15 og 16

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar 
Noah 15, Lydia 5
Vit eru byrjað at hava bønamøti í samkomuni hvønn mikudag 
kl. 1011, tí vit kenna, at vit treingja til at søkja Harran meiri 
gjøgnum bøn. Biðið, at samkoman tekur hetta til sín, og at 
Harrin signar tiltakið.

Glostrup Frikirke

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus



11. Fríggjadagur Es. 6.1-13

TÝSKLAND 
Hückeswagen, Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen
Noah Elias 10
Biðið, at fyrireikingararbeiðið hjá familjunum Platt og 
Schlüßl er eydnast, so tey kunnu fara til Papua Nýguinea í 
hesum mánaðinum. Emanuel, Arthur og Talithu skulu endur
nýggja teirra turistvisa fyri at vera longur í Brasil í stutt
tíðartænastu.

INDONESIA
Krissy og Daniel Hansen
Zephaniah 1
Vit eru spent at byrja verkið í Indonesia. Vit hava fingið 
innfararloyvi og flyta hagar um miðjan mars. Fyrstu tvey 
árini skulu vit læra mál og mentan. Biðið fyri nýggju tilveru 
okkara í Indonesia.

12. Leygardagur Róm. 4.1-25

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Bólkurin Vinir Jesusar, sum eru trúgv
andi, ið ynskja at luta orð Guds við 
saafifólkið í Senegal, ætla at sýna Jesusfilmin í nógvum 
bygdum, har dyr verða latnar upp. Vit virka í nær økinum 
hjá teimum, ið tørvar vinalag og samfelag, og vit halda fram 
at gera sangir. Eisini arbeiða vit við at gera podcast á www.
facingdeathwithjoyfulhope.fo, sí youtube.com/user/dubby
rodda/videos.



13. Sunnudagur Es. 7.1-25

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Tað hevur verið lívgandi fyri okkum 
at merkja áhugan í Føroyum fyri Harr
ans verki í Suðurgrønlandi. Uppmøtingin til Oqqiffiktreffið 
í Søldarfirði gleddi okkara hjørtu. Takk fyri allan stuðul og 
forbøn – tí hava vit brúk fyri! Okkara grønlendsku vinir vóru 
sera glaðir fyri vitjanina.

GRØNLAND, Juvel II
Gull-Britt og Karsten Hansen

14. Mánadagur Róm. 5.1-21

GRØNLAND, Nuuk
Naalakkap Jiisusip Oqaluffa
Hans Sivertsen
Vit eru illa mannað, og tí verða leg
urnar skipaðar soleiðis: Hósdagar til týsdagar 30. juni  5. 
juli, 712. juli, 1419. juli og 2126. juli. Okkum tørvar hjálp 
á øllum økjum: ung, eldri og enntá hjún við børnum eru 
vælkomin!

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Biðið fyri eini ungari kvinnu, ið vit 
hava havt samband við. Kol. 4.56.
H Í dag fyllir Kristina Nónstein 11 ár



15. Týsdagur Es. 8.1-22

DANMARK 
Susan og Øssur Berghamar
Avleiðingarnar av koronu merkjast 
framvegis á ymsan hátt, hóast samfelagið er vorðið meira 
opið aftur. Biðið, at Harrin ger sítt endurnýggjandi verk, og 
at gleði og trivnaður aftur má vera millum fólk – yngri sum 
eldri. berghamar@kristnastova.dk

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

16. Mikudagur Róm. 6.1-23

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
Seinastu tvey árini hevur Harrin lagt 
mær tungt á hjarta at skipa fyri serstøk
um evangeliskum møtum og barnamøtum í míni heimbygd. 
Tey verða í Hólmahúsinum á Eiði 1920. mars. Samband á 
tlf. 212045 ella lofti@olivant.fo 
– Anna og Óli Steinberg
– Maria og Jens Bech
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

Atlantic Mission, Juvel II
Evangelisk ferð til Hetlands í aprílmai verður umhugsað. 
Biðið um signingar. Meira kunning í apríl.
H Í dag fyllir Evita Tuohy 7 ár
H Í dag fyllir Lydia Berghamar 5 ár



17. Hósdagur Sálm. 17

ÍRLAND 
Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty
Vit gleðast og takka Gudi fyri, at av
markingarnar eru linkaðar, og vit síggja fleiri fólk aftur á møti. 
Okkum tørvar vísdóm og styrki at endurbyggja ungdóms og 
barnaarbeiðið í samkomuni. Vit gera tekningar og søkja um 
loyvir at byggja størri møtihøli í samkomubygninginum.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 16, Rebekah 14, Lydia 12

18. Fríggjadagur Es. 9.1-21

ITALIA, Molise 
Heidi og Regin Guttesen 
Megan 17, Trisha 10, Emma 5
Við átakinum Umano stuðlar samkom
an 45 familjum við bráðfeingishjálp. 
Hetta beinir eisini vegin fyri evangeliinum. Á heimasíðuni 
www.umano.it ber til at stuðla Umano. 

USA, Nebraska, Ethnos 360
Rachel og Peter Hansen
1819. mars skal eg leiða nevndar
fund ir hjá flogdeildini hjá NTM í 
Arizona. Rachel og eg ynskja at vitja 
í Føroyum í ár. Biðið um vísdóm og vegleiðing. Biðið fyri 
Caleb, syni okkara.



19. Leygardagur Róm. 7.1-25

SVEIS, Versoix, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 8, Micah 8
Allar avmarkingar vegna koronu eru nú avtiknar, og vit 
gleðast um at kunna savnast aftur sum vanligt. Hotellið, har 
vit savnast, hevur fíggjartrupulleikar og letur møguliga aftur. 
Biðið um vilja Harrans hesum viðvíkjandi.

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Vit eru so smátt farin at fyrireika aftur
vendandi tiltakið í apríl úti á oyggj út 
fyri Istanbul. Seinastu tvey árini hevur onki tiltak verið vegna 
koronu. Vit eru fallin væl til aftur, hóast nógv er broytt í 
Turka landi. Vit søkja um uppihaldsloyvi og vóna og biðja, 
at alt fer at gangast væl, hóast reglur og  annað er óstøðugt.

20. Sunnudagur Es. 10.1-19

PAPUA NÝGUINEA, Kovol
Natalie og Philip Hansen
Louis 4, Timon 2
Trúboðarar komu seinasta mánað at 
meta um, hvussu tað gongur at læra kovolmálið og mentan
ina. Framgongdin er eyðsýnd, og vit eru Harranum takksom. 
Eisini kemur Stanleyfamiljan skjótt aftur til okkara í Kovol. 
Biðið fyri arbeiðnum hjá Philip at gera stavrað til kovolmálið.



21. Mánadagur Róm. 8.1-17

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen 
Sarah 11, Leah 8, Abigail 3
Biðið fyri ymisku tænastunum í sam
kom uni og fyri einleika í toyminum, sum arbeiðir við at 
stovna samkomu. Vit eru komin væl áleiðis og leita nú eftir 
sam komuhøli. Okkum tørvar leiðslu at finna rætta staðið.
H Í dag fyllir Trisha Guttesen 10 ár

22. Týsdagur Es. 10.20-34

ONGLAND, Taunton, ECM
Dorit og Simon Marshall
Ferðin til Prag í feb. eydnaðist sera 
væl. Simon talaði tveir sunnudagar í International Church of 
Prague, har vit vóru fyri 10 árum síðani. Síðst í mars liggur 
leiðin til Brasil, har Simon skal hitta ECMleiðaran.

23. Mikudagur Róm. 8.18-39

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 11, Tabita 8, Debora 6, Natan 3
Ókeypis trúboðanarstevnan REACH verður á netinum 2527. 
mars, og øll eru vælkomin við. Kunning á www.ntm.fo.

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen 
Vit fara til Filipsoyggjarnar í mai ella juni at vera nakrar 
mánaðir.



24. Hósdagur Sálm. 18.1-25

PAPUA NÝGUINEA, Mengen
Annika og Simon Flanagan
Nya 13, Noah 12, Karis 8, 
Judah 6, Ethan 4
Vit fara í farloyvi í 2023 og skulu vera saman við familju 
og samkomum í Írlandi, Onglandi, Skotlandi, Føroyum og 
Amerika. Vit eru sjey í tali, so biðið, at Harrin útvegar okk
um tað, okkum tørvar, so sum bústað, bil, flogferðaseðlar o.a. 
Bið ið fyri samkomuni í Mengen.

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen, Elliot 5, Jude 3, Evelyn 1

25. Fríggjadagur 2. Mós. 6.1-13

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen 
Vit halda áfram at hava bíbliutím ar 
fimm ferðir um vikuna. Í feb. blivu 
Estersbók, Jóhannesarevangeliið og partar av Lukas gjøgn
um ging ið av umsetingarráðgevanum. Nú gera vit neyðugu 
broyt ing arnar í hesum tilfari og gera klárt at prenta. 

26. Leygardagur Jóh. 4.27-54

Elam Ministries, Evropa
Margretha Højgaard Poulsen
Evropatoymið hevur í løtuni netbíbliuskeið, har samkomu
bólk ar og einstaklingar luttaka. Biðið eisini fyri samkomun
um í Evropa, sum røkka út til afghanar og iranar.



27. Sunnudagur 2. Mós. 6.14-30

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Samkomuleiðarar úr um 50 samkom
um í Vesturvenesuela luttóku á mis
sións fundi. Teir vístu áhuga fyri virkseminum og vildu fegnir 
hjálpa. Nú fer eitt toymi at vitja hesar samkomurnar. Gamli 
missiónsskúlin er ikki seldur enn, so vit biðja, at henda søla 
og nýtt keyp skjótt verður veruleiki.

28. Mánadagur Jóh. 5.1-23

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 17, Aron 10, Noah Kristian 8
The Well International er nógv vaksið 
seinnu árini. Frá skrivstovum okkara í Chiang Mai og Bang
kok umframt í Nagoya, Japan, tæna vit nú trúboðarum, ið 
eru sendir um alt Asia. Biðið, at vit fáa fleiri umsitingarfólk.

FILIPSOYGGJAR, Naplud (f)
Monika og Tim Sharp, Rebekka 16, Hanna 13
H Í dag fyllir Lydia Niclasen 12 ár

Útgevari KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd Róland í Skorini, ábyrgd, Ernst Olsen, Elsa í Skorini, 

Randi Østerø, Dóra D. Gaard, Kristianna J. Heinesen, 
Óli Jákup Jacobsen, Jónvør Christ i an sen, Durita Olsen, 
Barbara og Ragnar Vest, Hanna og Sigurð Ó. Vang.

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



29. Týsdagur 2. Mós. 7.1-25

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði 
Jenny 14, Svend 13, Terji 9, Petra 8
Í apríl verði eg á Malta í Hirtshals og 
kanska eisini aðrastaðni saman við Virgari Kjærbo og Eyð
bjørn Holm. Vit skulu eisini syngja og vitna í Norra saman 
við øðrum norðurlendskum gospel tónleikarum: í Vennesla í 
mai, Fosnavåg í aug. og  Sarons Dal í okt. Í summar sigla vit 
við Juvel II í Grønlandi.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 14
– Unn og Jógvan Zachariassen 
– Lis Zachariassen
– Annika og Poul Færø

30. Mikudagur Jóh. 5.24-47

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 12, Nana 10, Louie 8, Rio 2 
Shino heldur áfram at hava bíbliu
tímar. Ein teirra, sum eisini kemur á møti, flytur til annan 
bý. Sonurin kemur bæði í sunnudagsskúla og til enskt. Biðið, 
at tey bæði finna trúgvandi fólk har.

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. Hósdagur Sálm. 18.26-51

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

NÝGGJ BÓK!
154 síður 190 kr.
Gávuríki bíbliulær
ar in og frásøgumað
ur in David Gooding 
sigur frá trúarferð
ini hjá persónum í 
Jóhannesarevangeli
inum. Teir  møttu 
fyrst Jesusi, sum 
gjørd ist ferðaleiðari 
teirra. Persónarnir 
ger ast livandi fyri 
okk um, og vit verða 
enn greiðari um, at 
Jesus er hin sami í 
dag og talar við okk
um menniskju júst í 
teimum umstøðum, 
vit eru í.

Jákup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
Opið týs.frí. kl. 14:0017:30 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


