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1. Sunnudagur Opinb. 9,1-21

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen
Skúlin hjá NTM í North Cotes heldur á; tó mugu vit halda 
frástøðu og kunnu bert savnast í avmarkaðum bólkum, men 
hetta gongur væl. Eg eri liðugur at umseta kladduna til 
Matteus og byrji nú uppá 1. Jóh. bræv. Nógv virksemi er í 
gullvinnuni kring Sorimi, og tað órógvar fólkið í samkomuni.

Hús okkara

Umseting

Flúgving



KRINGVARPIÐ
 6. des. Útvarpsmøti, Ebenezer, Tórshavn
 20. des. Sjónvarpsmøti, Siloa, Fuglafjørður

R7 (meir á www.evr.fo) 
Sunnukvøld . kl. 20. . .Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld . . . . kl. 21 . . .Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

NTM, FØROYAR
Erla og Ingvard Petersen
Ingvard fekk staðfest livrabruna í okt.; 
hetta hevur havt við sær, at hann er 
vorðin illa fyri; læknarnir siga, at hann 
framhaldandi má vera undir eftirliti og binda frið eina tíð fyri 
at koma fyri seg aftur. Biðið fyri honum.

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 9, Tabita 6, Debora 5, Natan 2
H Í dag fyllir Ísak Joensen 18 ár

2. Mánadagur Haggai 1,1-15

ZAREPTA
Av koronu verða ongar legur, 
stevnur ella bíbliuskeið á 
Zarepta í 2020, grundað á 
til mæli frá heilsumyndugleikunum. Kunning um møguligar 
broytingar á www.zarepta.fo. Samkomur og sunnudagsskúlar 
kunnu tó framvegis gera dagstúrar sambært tilmælum og í 
samráð við Zarepta. Vegna leiðsluna Jákup N. Olsen.



3. Týsdagur Haggai 2,1-23

DANMARK, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas11, Kristina 9
Covid-19 farsóttin hevur stórar av bjóð-
ingar við sær fyri samkomur og samkomulív, bæði í Føroyum 
og Danmark. Til dømis er eingin felagssangur á møtunum 
í Kristnastovu, tí annars sleppa ov fá fólk inn orsakað av 
kravinum um tveir metra frástøðu. Samkomuleiðslum og 
øðrum við ábyrgd tørvar vísdóm at leiða og røkta fólk Harrans 
í hesi tíð.

Sólva og Jákup Hansen
Sunnudagsskúli er hvønn sunnudag, 
biðið fyri børnunum og lærarum 
teirra. Húsbólkarnir hittast aðruhvørja 
viku, uml. 70 fólk í samkomuni koma 
í húsbólk; biðið, at tey mennast í 
Orðinum og í samfelagnum.

Susan og Øssur Berghamar
Nú samráðast vit um, hvussu haldast 
kann fram við andaktunum, sum í fleiri 
mánaðir hava verið hildnar uttan fyri 
Sjúklingahotellið. Ein møguleiki er at 
læna kirkjusalin á Ríkissjúkrahúsinum. Takk, um tit minnast 
hetta í bøn. berghamar@kristnastova.dk

Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus



4. Mikudagur Opinb. 10,1-11

ONGLAND, Taunton
Dorit og Simon Marshall
Vit takka fyri møguleikan at vitja í 
Føroyum í fýra vikur. Vit eru nú í sóttarhaldi í tvær vikur 
til 6. nov. Tí sleppur Simon ikki til Skotlands at undirvísa á 
Tilsley, men noyðist at gera tað á zoom.

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Túrurin eystanfyri gekk væl – ongar 
trygdarforðingar, fólk komu til samtalu 
og forbøn. Vit hava hvørja viku sent 
eini 500 nýggja testamenti, bøkur og spurnarbløð út. Umleið 
50 senda spurnarbløðini innaftur hvørja viku. Um helvtin 
av trúgvandi turkum hava havt samband við brævskeiðið 
gjøgnum árini. Hugsið um, at tørvur er á peningi at prenta 
og senda brævskeiðini. Vit fara til Berlin í nov. á tiltak millum 
turkar, um korona ikki hindrar okkum.

5. Hósdagur Opinb. 11,1-19

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
Svenning hevur týtt bók um lívið hjá D.L. Moody. Leirkerið 
gevur hana út henda mánaðin. Biðið, at lív og virksemi hjá 
hesum stóra Harrans tænara verður mongum til íblástur og 
vegleiðing.
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen



6. Fríggjadagur Malakias 1,1-14

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Vit møta skjótt økisleiðarunum í 
Paraguay at tosa um tænastuna og 
fram tíðar ætlanir. Fyri stuttum møttu vit øllum økisleiðarunum 
í Afrika, har eg hevði framíhjárættin at tala Orð Guds. Sostatt 
hava Judy og eg nógv at gera í tænastuni á netinum. Tað 
gongur væl, men vit gleða okkum aftur at hitta fólk persónliga.

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit hava havt møtir í salinum síðan 
fyrst í juli. Vit vóna at kunna halda 
á, serliga nú Thanksgiving verður í nov., og jólini nærkast. 
Biðið, at covid ikki ávirkar arbeiðið í Calvary ov nógv.

7. Leygardagur Malakias 2,1-17

ÍSLAND, Akureyri, Agape Europe
Kristín Gerðalíð
Vit eiga trúføst at lesa Bíbliuna, ikki 
bara sjálv, men eisini tá vit koma 
saman sum trúgvandi. Hetta eggjaði meg at byrja podvarp, 
har eg fái fólk at lesa ein sálm hvør. Biðið, at hetta verður til 
signing, bæði fyri tey, sum lesa, og tey, sum lurta.

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



8. Sunnudagur Malakias 3,1-18

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 12
Møtir og annað virksemi er aftur á skránni í nov. og des. 
Arbeiði okkara í Suður- og Eysturasia hevur ligið stilt av 
koronu, men vit søkja Harran um vísdóm at byrja aftur. 
Haldið á at biðja fyri heilsustøðuni.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Annika og Poul Færø
– Khuldah og Sámal Mikkelen, 
  Josva 11, Ester 10, Samuel 6

9. Mánadagur Opinb. 12,1-18

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 16, Noah 14, Lydia 3
Vit høvdu ta gleði at luttaka á kristnastovustevnuni í 
heystvikuni og tosa um evnið: „Hvussu liva vit sum trúgvandi 
í tíð okkara í ljósinum av Jesusar profetii um endatíðina“. 
Gott var at njóta samfelag og síggja eitt ungt ættarlið við 
hjarta fyri Kristnastovu.

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Um Gud vil, fara Cathy og eg til USA 
um miðjan nov. Ryan, verdóttir okkara 
og Erik, sonur okkara, hava fingið 
tvíburar.



10. Týsdagur Opinb. 13,1-18

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 11, Nana 9, Louie 6, Rio 1
Hvørja viku undirvísa vit tveimum 
flokkum í enskum fyri børn, og hvørja viku hava vit tí 
møguleika at fortelja eitt sindur úr Bíbliuni. Biðið, at tey 
skilja meira og meira, serliga hvør Jesus er.

11. Mikudagur Dóm. 1,1-16

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
27. okt. høvdu vit 30 ára brúdleypsdag. 
Vit hava lært nógv av lívinum, m.a. 
hvussu Harrin hevur leitt okkum at virka millum tey deyvu. 
Vit hava bíbliuskúla í Vejle hvønn hósdag, eini 10 deyv koma. 
Biðið, at tænastan kann gerast betur, og at uppgávur kunnu 
býtast út til onnur.

Glostrup Frikirke
Eina til tvær ferð um vikuna bjóða vit ungum í Glostrup 
Frikirke Orð Guds, suppu og drekkamunn. Mest sum sami 
bólkur av ungum dreingjum møta upp til tiltakið. Tørvur 
er á vísdómi og kærleika at hava umsorgan fyri hesum 
viðkvomu unglingum. Kristvør Guttesen, Guðrun Kjølbro, 
Betty Lómstein Pedersen, Yuri Yakimenko og Elmar í Gong 
standa fyri hesi tænastu.
H Í dag fyllir Noah Elias Hansen 9 ár



12. Hósdagur Dóm. 1,17-36

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Fegnist saman við okkum – Orð Guds 
nær framvegis út til Saafifólkið. Sí 
dømi her: https://www.facebook.com/augustin.thiandoum/
videos/3237017619744207. Biðið, at Heilagi Andin gevur 
Augustin íblástur at boða sannleikan.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 14, Rebekah 12, Lydia 10

13. Fríggjadagur Dóm. 2,1-23

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
At siga farvæl í Qaqortoq var, sum 
NSGF 653 sigur: „at skiljast voldir 
sorg“; „Og hvørjum hevur tú latið upp í hendur hin neyðar 
seyð í oyðimørkini?“ segði stóribeiggi við Dávid, 1. Sám. 
17.28. Vildu so ynskt, at onkur kundi verið í okkara stað. Vit 
kunnu tó gera eins og Paulus, tá hann skiltist frá elstunum í 
Efesus: „…nú gevi eg tykkum upp til Gud og náðiorð Hansara, 
Hann, sum er mentur…“ , Áp. 20.32. Vit tosa regluliga við 
nøkur teirra í telefonini.

GØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg



14. Leygardagur Dóm. 3,1-31

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
– Ane og Filip Sivertsen, Kristian 16
– Anne-Sophie og Óli Tindalíð, 
  Liljan 15, Leanne 14, Luckas 1
Av koronu kunnu vit ikki savnast sunnudag í Ebenezer; men 
vit gleðast um, at fleiri koma á møti í skúlanum, sum vit læna.
Nøkur nýggj andlit eru at síggja og fleiri barnafamiljur. 
Sunnudagsskúlin er í gongini, meðan seinna møti er í kantin-
uni.

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit eru takksom, at fólk komu trúfast 
til bíbliutímar í farna mánaði; hava 
havt fult hús fleiri ferðir. Biðið, at hetta 
heldur á, nú vit granska Jóhannesevangeliið. Minnist eisini 
tveir ungar menn, ið hava vent sær til Harran, og sum báðir 
ganga á studentaskúla á øðrum stað – at Harrin varðveitir 
teir. Vit halda samband við teir gjøgnum telefon og internet.

15. Sunnudagur Opinb. 14,1-20

OM, SUÐURAFRIKA
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Stóra takk fyri forbøn fyri verkinum her í Mamelodi. Vit hava 
kent og kenna framvegis Harrans verju og leiðslu í hesum 
koronutíðum. Eg havi søkt um at leingja uppihaldsloyvið og 
bíði nú eftir svari frá myndugleikunum.



16. Mánadagur Opinb. 15,1-8

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði, 
Jenny 13, Svend 12, Terji 8, Petra 6
Sóttarløtan á Facebook sunnukvøld kl. 
21 verður væl vitjað. Havi andaktir á sjúkrahúsi og ellisheimi. 
Gospel-kafé í Runavík er fyri framman. Av koronu útsettu 
vit tiltøkini í Løkshøll og í Salt at boða evangeliið og syngja 
Alex Bærendsen sangir. Hetta verður helst í febr. 
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi
– Maria og Jens Bech

17. Týsdagur Dóm. 4,1-24

USA, Nebraska, Ethnos 360
Rachel og Peter Hansen
Okkum tørvar vísdóm at hjálpa trú-
boð arum kring heimin. Biðið fyri 
syn unum David, Karl, Steffan og Caleb, sum búgva heima. 
Teir hava allir sítt at stríðast við. Peter hevur nýliga fingið 
staðfest krabbamein. Tíbetur hevur tað ikki spreitt seg, og 
útlitini eru góð.

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen



18. Mikudagur Dóm. 5,1-31

TÝSKLAND, Hückeswagen, Ethnos 360
Wina og Benjamin Hansen, Noah Elias 9
Vit eru takksom, at Wina hevur tað betri eftir ringa pínu 
í nakkanum. Vónandi byrja vit í næstum við húsbólki fyri 
vinunum hjá Noah. Biðið um vísdóm, og at fleiri børn koma. 

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen, Megan 16, Trisha 8, Emma 4
H Í dag fyllir Kristian Sivertsen 16 ár

19. Hósdagur Dóm. 6,1-24

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
Vit eru í USA; Sonni gongur til heila-
kann ingar fyri at vita, hvat ávirkar 
minn ið, svøvn og annað.

20. Fríggjadagur Dóm. 6,25-40

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen
Louis 3, Timon 1
Seinastu mánaðirnar hava vit vitjað fólk víða fyri at vísa, at 
vit hava ein boðskap til øll og ikki bara til fólk her, vit búgva. 
Nøkur hava vit ikki sæð í meir enn eitt ár. Nøkur teirra høvdu 
kent seg eitt sindur avbyrgd frá okkum og vóru spent uppá 
at verða ein partur av verkinum. Eg, Philip, gleði meg eisini 
at vera nærri heimi okkara og savna meg um at læra málið.
H Í dag fyllir Cecilia Sivertsen 18 ár



21. Leygardagur Opinb. 16,1-21

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Annika og Simon Flanagan 
Nya 12, Noah 11, Karis 7, Judah 5, Ethan 3
Haldið á at biðja fyri Mengen-samkomuni í Lele; teimum 
tørvar einleika og kærleika hvørt til annað, men fram um alt 
kærleika til Kristus. Vit læra fólk at granska Orð Guds, so tey 
sjálv kunnu fáa sær andaliga føði og eggjan; men lesiførleiki 
teirra má mennast.

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 10, Leah Ève 6, Abigail 0

22. Sunnudagur Opinb. 17,1-18

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Vit endurskoða umsetingina av 1. 
Korintbr. Vit eru júst liðug við Jóhann-
esar evangeliið. Biðið, at mixtec samkomuleiðarar síggja 
tørv in at lesa Skriftina á egnum máli. Vit ætla eisini at gera 
ljóð upp tøkur av Skriftini og geva tað út, men korona gera tað 
tor ført. Biðið, at vit finna eina loysn.

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14, Emma Grace 12, 
Jónatan 11, Markus 8, Evita 5, Joy 3
Biðið fyri Jose Luis, Gabriel og Javis, sum taka ábyrgd í 
samkomuni.



23. Mánadagur Dóm. 7,1-25

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 15, Aron 8, Noah Kristian 6
Mótmælisgongurnar til frama fyri fult 
fólkaræði halda á í Bangkok og gerast alsamt størri. Stjórnin 
hevur boðað frá undantaksstøðu og sett forboð fyri at savnast. 
Mótmælisfólk verða handtikin. Støðan í Teilandi gerst alsamt 
verri. Vit halda á at stuðla trúboðarum á okkara skrivstovu 
og á alnótini.

24. Týsdagur Dóm. 8,1-17

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen
Elliot 4, Jude 2, Evelyn 0
Biðið fyri Brian, sum skal skurð við-
ger ast fyri „tvilling“, áðrenn vit fara til Papua Nýguinea. 
Hann hevur havt trupulleikar í 12 ár. Minnist eisini Elliot, 
sum breyt beinið í sept.
H Í dag fyllir Megan Guttesen 16 ár

25. Mikudagur Dóm. 8,18-35

SENEGAL, Tongia, Lív Poulsen
Eg vitji samkomurnar við frágreiðing um arbeiðið í Senegal. 
Sigið frá, um tit ynskja at fáa vitjan, á tel. 583182 ella á teld: 
liv_poulsen@ntm.org.uk

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 7, Micah 7



26. Hósdagur Opinb. 18,1-24

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen
Ryan 11
Seinasta tíðin hevur verið tung. Fyrst 
misti ein maður, ið arbeiðir hjá okkum, óvæntað eina dóttur 
av sjúku, bert 20 ára gomul. Eina viku seinni missir ein kona, 
sum arbeiðir á skrivstovuni, dóttrina, sum alt lívið hevur verið 
hjartasjúk, eisini bert 20 ára gomul; og nú doyði náttarvaktin 
av krabbameini. Øll fólk, ið hava arbeitt fyri okkum í nógv 
ár og eru sum familja. Biðið, at Harrin troystar, og at vit 
verða til hjálp.

27. Fríggjadagur Opinb. 19,1-21

OM, LOGOS HOPE
Sámal Rasmussen, Klaksvík
Betty og Eirikur Lauritsen, Miðvágur
Hóast Covid-19 órógvar, so hevur OM framvegis fleiri 
møguleikar at bjóða fólki at luttaka. Biðið, at Gud talar til 
hjørtuni og sendir arbeiðsfólk út á akurin. Skriva til okkara 
á Facebook ella á info.fo@om.org, um tú hugsar um at fara 
í tænastu, sum hóskar til tín, í styttri ella longri tíð.

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. Leygardagur Dóm. 9,1-25

FILIPSOYGGJAR, Nayba
Liz og Ragnar Niclasen
Ætlanin er sum skjótast at flyta til lítlu 
bygd ina Nayba í kankanaey ættar-
bólk inum; men av koronu er torført at vita neyvt nær. Vit 
eru spent at arbeiða meiri regluligt og miðvíst saman teimum 
har at gera tilfar til kankanaey samkomuna.

29. Sunnudagur Dóm. 9,26-57

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 16, Rebekka 15, Hanna 12
Eg, Tim, havi ferðast nógv á motor-
kross til ymsar ættarbólkar. Í Lumtab, 5 tímar at koyra hiðani, 
býr Ibridi. Hann hevur ofta biðið meg læra tey um Gud. Eg 
steðgaði hjá honum í 3 dagar og lærdi tey um skapanina og 
frameftir. Nógv komu at lurta og undraðust á tað, tey hoyrdu. 
Eg var eisini í Kedulan, har uml. 30 fólk komu at lurta við 
stórum áhuga. Ætlanin er skjótt at fara aftur at læra tey meira. 
Tað er ikki vandaleyst at koyra, tí vegirnir eru sera vánaligir.

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. Mánadagur Dóm. 10,1-18

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

NÝGGJ BÓKARØÐ
Hvør bók kostar 240 kr.

The Quest for Reality and Significance 1 - 6
Bókarøð eftir John Lennox og David Gooding í 6 bindum. Teir 
viðgera eina røð av viðkomandi evnum, t.d. heimsáskoðan, 
gudsáskoðan og tað ónda í tilveruni. George Verwer: „Nú 
skilji eg betur, hví so nógvir av mínum góðu vinum hava 
havt Dr. Gooding sum lærumeistara“. Hvør bók er umleið 
350 síður.

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


