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1. Leygardagur Fil. 2.19-30

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Í aug. hevði Ellisheimið væleydnaða legu, har vit høvdu 
andakt irnar. 3. - 7. okt. leigar Háskúlin leguhúsið 4. árið á 
rað - altíð ein serlig andalig uppliving eftir grønlendskum 
viður skiftum. 10. - 14. okt. hevur Familiusentrið skeið fyri 
kvinnum og mammum við serligum tørvi. Vit hava andaktir 
og sangløtur. Miðjan sept. kom náttarfrostið. Húsini verða so 
gjørd vetrarklár. Harrin unti okkum at vera partur av tænast-

Við døgurðaborðið. Turkað kópatvøst, riklingur, kópaspik, ligið á 
helluni í sólskini í 3 vikur, smakkar sum melón! Føroysk kakao
mjólk! Aftanfyri lakaspik úr Kollafirði við hvølju, rátt stórhvala
spik  (mattaq) og turr grind úr Vági. Ektað grønlendskt og 
føroyskt, tá tað er best!!!



uni enn eitt ár. Vit takka øll um, sum hava arbeitt, hjálpt, 
stuðl að og biðið, so hesin lítli viti kundi peika á hann, ið er 
Ljós heims ins.

KRINGVARPIÐ
 2. okt. Útvarpsmøti, Zarepta
 9. okt. Sjónvarpsmøti, Betesda, Klaksvík
 16. okt. Sjónvarpsandakt, Jógvan Zachariassen

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

Trúboðanarstevna í Ebenezer 14. - 16. okt.
Hugnaløta fyri einkjur og einkjumenn í Ebenezer 
22. okt. kl. 15 - 17

Hugni og eftirtekt í stovuni. Nathan lurtaði liggjandi væl eftir 
andakt. Ein mánað seinni var hann farin!



Føroysk møtir í Esbjerg og Vejle
8 okt. kl.19 í Esbjerg, Ådalsparken 33. 
9 okt. kl. 17 í Vejle, Frelsunarherhølið, Staldgårdsgade 4

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Gullak 17
Ingrid Tove, dóttir okkara, er farin á 
NTM North Cotes bíbliuskúlan í Onglandi. Biðið, at hon 
trívist og mennist har. Vit verða við á føroyska møtinum í 
kvøld 1. okt. kl. 19 í Bethaniakirkjuni í Aalborg. Sunnudags-
skúli er hvønn sunnudag á Malta kl. 13.

2. Sunnudagur  1. Sám. 9.1-27

FØROYAR
Unn og Jógvan Zachariassen 
Jógvan er í Skotlandi 30. sept. til 10. okt. saman við Billy 
Graham Evangelistic Association, har Ed Graham, abbasonur 
Billy Graham, skal tala. Jógvan skal undirvísa teimum, sum 
hjálpa fólki, sum koma fram til frelsu og forbøn. Møtirøðin er 
í Peterhead í Skotlandi. Jógvan er fastur limur í Billy Graham  
Evangelistic Association toyminum og fer at ferðast við teim-
um við jøvnum millumbili ymsastaðni kring knøttin.
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech, Jan 14
– Elin og Jógvan Jacobsen, Agnas 13, Boas 9

H Í dag fyllir Karina Tutty 15 ár.



3. Mánadagur Fil 3.1-21

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi
Carol og Poul Joensen
Jonathan Daniel 16 Ísak 13
Poul kemur til Føroya 14. okt., lut-
tekur á trúboðanarstevnuni í Ebenezer 14. - 16. okt. og talar 
í Ebenezer 19. okt.

RUMENIA
16. okt. fara Birgir Andreasen og 10 onnur við bussi til 
Rumen ia við 750 sekkjum av klæðum o.ø. Tey vitja heim-
ini, barnaheimið Betania, samkomurnar, eisini sigoynara sam-
komur, Reyða Kross og skúlan í Tirgu-Jiu. Fleiri møtir bæði 
úti og inni. Heima aftur 30. okt.

4. Týsdagur 1. Sám. 10.1-27

DANMARK
Keypmannahavn, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein, 
Sigrid 9, Andreas 7, Kristina 5
Vit gleða okkum til árligu leguna 20.-23. okt. á Nordsjællands 
Efterskole. Oddur á Lakjuni hevur bíbliutímarnar, og vit eru 
eisini takksom fyri at hava fingið hjálparfólk til køkin. 

FØROYAR
Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi
Arbeiðið í kjallaranum í Niðarulon á Zarepta fer í gongd 
eftir heystfrítíðina. Biðið Harran um, at Zarepta fær fleiri 
fastar gevarar. Símun Pætur er í Keypmannahavn hjá Arnvør 
og Róa 24. sept. - 28. okt. 



5. Mikudagur Fil. 4.1-23

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Vit arbeiða í Manila til 20. okt. saman 
við NTM leiðlsuni, sum hevur ábyrgd 
av meir enn 100 trúboðum, og saman við filipinsku deildini, 
sum bæði hevur trúboðar í ættarbólkum og sendir trúboð arar 
til onnur lond í Asia. Í Singapore 21. - 23. okt., har fleiri 
brøðrasamkomur hava ein, sum er leiðari fyri missiónsvirki. 
Teir hava biðið um fund. Í Malaysia til 31. okt., har eg skal 
tala í samkomum, fundast við umboðsmannin hjá NTM og 
vitja vinir í Kuala Lumpur.

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit hava barna- og ungdómsarbeiði 
mikudagar. Harumframt koma um 50 
vaksin til bíbliugransking mikukvøld. 
25. okt. fara vit til Ísrael saman við 40 øðrum. 

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

KANADA, Good Seed International
Judith og Allan Ellingsgaard
Benjamin 12, James 10, Micha David 6



6. Hósdagur Sálmur 4

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Fyrru helvt av okt. undirvísi eg á mál-
frøðiskeiði fyri bíbliutýðarar. Biðið, at teir læra at umseta 
neyvari, so veruligi týdningurin av boðskapinum kemur fram. 
Vit halda á at umseta og royna at greiða Markusevangeliið 
til útgávu. Tað tekur fleiri mánaðir. 

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 12, Victoria, 10, Emma Grace 8, 
Jónatan 6, Marcus 4, Evita Linda 1
Biðið fyri trimum monnum, sum eg undirvísi hvørja viku, at 
teir taka ímóti frelsuboðskapinum. Vit vildu fegin, at fleiri 
børn komu til barnamøtini leygardagar. Fyri fleiri teirra er 
hetta einasti møguleiki, tey hava at hoyra um Kristus og 
hansara frelsandi kærleika.



7. Fríggjadagur Ezra 6.1-22

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði
Jenny 9, Svend 8, Terji 4, Petra 2 
Nýggj fløguútgáva og konsert 21. okt. 
í Roynhøllini í Hvalba, 23. okt. í Ebenezer og síðani aðra-
staðni. Hálvan nov. vitja vit í Danmark við evangeliinum. Í 
Undirhúsinum í Hvalba savnast menn leygarmorgnar; ætlanin 
er at hava evangeliskt møti har eitt leygarkvøld um mánaðin. 
Biðið fyri øllum, ið hava tungar byrðar at bera sálarliga og 
likamliga.

Anna Maria og Rógvi Joensen (f)
Eg og Anna Maria eru í farloyvi frá vanligu tænastuni. Vit 
undirvísa tó í samkomuni Nazaret í Kaldbak og vitja regluliga 
samkomuna Akurinn í Kópavogi í Íslandi. 
– Else og Poul Johan Djurhuus
 
H Í dag fyllir Jónatan Tuohy 7 ár.

8. Leygardagur Opinb. 6.1-17

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Joy 14, Adonia 8 
Trúarverjuskúlin fyri ung byrjar í Havn í okt., og eisini eru 
nógv møtir í næstum. Vit virðismeta bønir tykkara fyri við-
breknu heilsuni hjá Adoniu, og at vit sum familja hava orku 
og tíð, sum kann stimbra hennara heilsu.

GRØNLAND Juvel II
Anna og Óli Steinberg



9. Sunnudagur Ezra 7.1-28

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Tað er ein gleði at síggja tey mongu 
ungu, sum regluliga koma til møtini í Kristnastovu. Okkara 
samband við eldra ættarliðið av útisetum er eisini týdningar-
mikið. 31. aug. vóru umleið 40 teirra á seniorsamkomuni, sum 
vit skipa fyri av og á. Bøn okkara er, at Harrin eisini skal gera 
sítt verk í teimum. berghamar@kristnastova.dk

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Hannah 17, Eva 16, 
Miriam Joy 13, Noah 10 
Sum samkoma luttóku vit í tænastu á 
Skovlunde byfest. Hetta gjørdu vit við praktiskum uppgávum 
og við at bjóða til forbøn og samtalu. Vit miðja ímóti, at fólk, 
sum búgva nærhendis, læra samkomuna at kenna og hoyra 
meira um Jesus.

10. Mánadagur Opinb. 7.1-17

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
18. - 23. okt. havi eg saman við samverkamonnum møti í 
 Salem á Tvøroyri og í Hermon í Norðdepli 17. - 20. nov. 
Biðið fyri samkomunum og fyrireikingunum til hesar fundar-
røðir.
– Lis og Zacharias Zachariassen 
– Rutt og John í Skemmuni



11. Týsdagur Ezra 8.1-20

PAPUA NÝGUINEA Malangai
Wina og Benjamin Hansen 
Noah Elias 4
Vit eru takksom, at Noah er fallin til 
og spælir við børnini í grannalagnum. Vit hava havt nógv at 
gjørt seinastu vikurnar og vildu fegin avgreitt uppgávur, sum 
liggja á láni.

PAPUA NÝGUINEA, Mengen, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 8, Noah 7, Karis 3, Judah 1
Vit eru farin undir nýggja skúlaárið 
á bíbliuskúlanum. Simon undirvísir, 
men fer til Føroya í okt.. saman við verfaðirinum Sonna 
Poulsen at kunna um avbjóðingar og tørv á at gróðurseta 
samkomur. Vit gleða okkum at fara aftur til Papua Ný Guinea 
komandi ár. 

12. Mikudagur  Opinb.8.1-13

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp 
Ragnhild 12, Rebekka 11, Hanna 8
Í sept. hava vit arbeitt saman við øðrum trúboðum á Suður-
palawan. Eg geri lesitilfar til fólk, sum ikki duga at lesa. 9 
smærri bøkur á palawano eru um at vera lidnar. Málið er, at 
fleiri palawanofólk læra at lesa og skriva, so tey seinni kunnu 
lesa Skriftirnar á móðurmálinum.



13. Hósdagur Sálmur 48

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Spakuliga gongur at leggja vitnisburð-
ir á Youtube og Vimeo og gera video-
klipp at bjóða flóttum vælkomnum. Pastor Musa í Senegal 
heldur á at læra fólkið í útvarpi hvønn leygardag. Í okt. er 
ætlan hansara at greiða frá søguni um Ísak og veðrin sum 
brennioffur. Hvør familja hátíðarheldur hesa hending árliga, 
tó uttan rætta fatan. Dubby ætlar at fara til Senegal í vetur, 
men so má onkur vera hjá Annu ímeðan. Marjun á Bergi 
Gunnarsson er tøk at svara spurningum hesum viðvíkjandi. 
Charlton er heima og hevur ikki gjørt av, hvar leiðin ber 
framyvir.

FRAKLAND, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen, Sarah 5, Leah Eve 2

14. Fríggjadagur Ezra 8.21-36

ONGLAND, NTM North Cotes
Erla og Ingvard Petersen
Natan 13
Hetta skúlaárið hava vit valt at undir-
vísa í raðfylgju, sum er øðrvísi skipað. Ingvard lærir um lív 
Jesusar. Erla heldur á við somu uppávum sum áður. Biðið, 
at Harrin gevur vísdóm og náði, táið vit samskifta við næm-
ingarnar.

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen



15. Leygardagur Opinb. 9.1-21

GRØNLAND, Nuuk
Jonna og Hans Sivertsen
Tey, sum eiga Café Manna, hava tí-
verri gjørt av at selja kaféina. Arbeiðið 
hevur kravt nógv av hjúnunum Helenu og Jørgen Jensen. Tey 
vóna at varðveita sambandið við fólk, tey eru komin at kenna 
hesi árini fyri at vera teimum til andaliga hjálp. Anne Marit 
Skare úr Noregi og trúboði frá New Tribes er komin aftur 
til Nuuk. Hon hevur bíbliuundirvísing fyri nógvum fólk um, 
bæði fyri einstaklingum, hjúnum og bólkum. Nógv hava stóra 
gleði av hennara undirvísing og hennara greiða máta at boða 
evangeliið. 

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit vænta, at Pator Fred frá Uganda 
kemur at vitja okkum í Kalifornia 
í nov. Vit vóna, at hann fær innfararloyvi skjótt, so ferða-
seðlar kunnu bíleggjast. Vit røkja sambandið við vinir okkara 
í  Qasigiannguit; nøkur teirra ringja við jøvnum millumbili. 
Biðið, at Harrin vísir okkum hóskandi bát at keypa til at 
evangelisera norðan fyri Qasigiannguit.

16. Sunnudagur Ezra 9.1-15

SKOTLAND, Motherwell, GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall 
Skúlin er byrjaður aftur við 9 næmingum á fyrst ári og 9 á 
øðrum, harímillum er ein føroyingur. Biðið, at næmingarnir 
trívast, og at árið verður læruríkt. 



17. Mánadagur  Opinb. 10.1-11

RUSSLAND, Moskva
Guðrun og Ivor Tutty 
Sonja 17, Timothy 17, Karina 15
Vit hava endurnýggjað visa og eru 
 aftur í Moskva. Elisabeth, sum vit arbeiða saman við, datt 
fyrr í ár og hevur síðan drigist við pínu. Vit eru takksom, at 
tað gongst væl hjá Daniel í Írlandi, og at prísurin fyri skúlan 
er lækkaður. Minnist Ivor, sum fyrireikar seg til ymiskar túrar 
í vetur.

18. Týsdagur Ezra 10.1-19

ITALIA, Sant’Elia 
Heidi og Regin Guttesen 
Noah 14, Megan 11, 
Trisha 4, Emma 0
Hvørja viku møtast kvinnur úr sam-
komuni við kvinnum úr bygdini at 
gera ymiskt handarbeiði, sum síðani 
verður selt á loppumarknaði í des. Tað, 
sum kemur inn, fer til vælgerandi endamál. Tær møtast í 
samkomuni. Hetta er gott høvi at vera saman við kvinnunum 
og natúrliga at luta evangeliið. 

SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 3 , Micah 3



19. Mikudagur  Opinb. 11.1-19

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Annika er farin undir fjarlesur í ráð-
geving í Onglandi. Hon skal møta upp 
til undirvísing av og á og verður tí nógv í Onglandi komandi 
tíðina. Hetta er partvíst fyri at fáa útbúgving, partvíst fyri at 
kunna tæna kvinnum í Turkalandi betur. Stephen verður fyri 
tað mesta í Istanbul. Biðið fyri okkum, sum vit búleikast í 
tveimum ymiskum londum.

20. Hósdagur  Sálmur 49

USA, Nebraska, New Tribes Mission 
Rachel og Peter Hansen
Steffan 17, Caleb 14
Okkum tørvar vísdóm at hjálpa leiðsluni hjá NTM í ymiskum 
londum og vísdóm at leggja til rættis “Office 365”, tvs. talgilt 
skrivstovuforrit fyri altjóða leiðsluna hjá NTM.

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen
Vit gleddu okkum at gerast foreldur. 
Í 17. viku átti Natalie deyðføddan 
son. Vit høvdu jarðarferð saman við 
nøkrum vinfólkum. Biðið fyri okkum í sorgini og sakninum.



21. Fríggjadagur  Josva 7.1-26

DANMARK, Brejning
Jan og Anne Zachariassen
Skrivstovan fekk leiguuppsøgn 31. 
okt.. Men nýggi eigarin leigar okkum 
hana fyri sama prís. Vit kunnu tí halda á at gera sjónbanda-
upptøkur. Frá 1. okt. eru vit flutt til Kolding, so nú eru bert 
18 km at koyra til arbeiðis í Fredericia. Biðið, at Anne fær 
arbeiði, sum hóskar henni.

DANMARK
Glostrup Frikirke

22. Leygardagur Ápost. 4.21-37

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 10, Rebekah 8, Lydia 6
Vit eru takksom fyri túrin í Føroyum 
í aug. og sept., tí vit fingu so nógv burturúr. Ætlanin er at 
gera eina bíbliu-app til tær umleið 8 mió., sum tosa sorani-
kurdiskt, og sum ikki enn hava eina fullfíggjaða Bíbliu. Fyri 
mong teirra, ið búgva í Iran og Irak, er tað hættisligt at brúka 
eina pappírsútgávu.

H Í dag fyllir Sarah Mortensen 6 ár.



23. Sunnudagur  Josva 8.1-17

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Støðan har suðuri á Filipsoyggjum er 
enn spent. Minnist tær tríggjar filip-
insku familjurnar, sum arbeiða millum 
Molbog fólkið á Balabac.

24. Mánadagur Ápost. 5.1-20

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Biðið, at eg meiri læri at líta á Harran í 
torførum støðum og lati hann sleppa at 
mynda meg, so eg komi styrkt ígjøgn-
um tær royndir, hann loyvir. Eg umseti Rómbrævið aftur úr 
badiaranke til enskt, men havi havt teldutrupulleikar. Ætlanin 
er eisini at gera kladduna til Efesusbrævið. Eg kundi hugsað 
mær at brúkt so nógva tíð sum møguligt at umseta, nú eg eri 
heima. Biðið, at tey trúgvandi í Tongia lurta eftir upptøkunum 
av bíbliutímunum og Skriftunum og styrkjast í trúnni. Ein 
kvinna í Tongia, sum var komin til trúgv, doyði nú í sept. 
Maður hennara og hin konan, hann eisini er giftur við, eru 
eisini trúgvandi. Gott var at kunna troysta tey við Orðinum, 
tá eg tosaði við tey í telefon.



25. Týsdagur Josva 8.18-35

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 12, Micah 9, Ezra 8, Uhen-
ya 5, Boas 3
Nú er heitasta tíðin á árinum, og tá 
er ofta friðarligt á GLO. 4. - 6. nov. 
verður lega fyri ung á bemba, sum er 
høvuðsmálið í Zambia. 5. - 10. des. er ungdómslega á ensk-
um. 11. -15. des. verður barnalega.

26. Mikudagur Ápost. 5.21-42

GUINEA VESTURAFRIKA, 
Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen 
Jens Allan 15, Ryan 7
Fleiri fólk eru deyð, meðan vit hava verið burturi í 3 mánað-
ir. Her eru eisini nógv sjúk, serliga av malaria. Tey koma 
ofta ov seint til lækna. Ein 4-5 ára gamal drongur varð 
jarðaður fyri stuttum. Biðið fyri teimum sjúku, at tey koma 
at kenna hann, ið eisini kann grøða teirra hjørtu. Okkum 
tørvar fleiri fólk at virka saman við. Hans Arni vitjar Allan 
í Dakar seinast í okt.



27. Hósdagur Sálmur 50

VENESUELA, Puerto Ayacucho
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Á prentsmiðjuni prenta vit skúlatilfar 
til meira enn 50 barnaskúlar og bíbliu- 
og undirvísingartilfar til uml. 150 samkomur í 9 ættarbólkum. 
Báðir duplo-prentararnir, sum koyra heitir hvønn dag, hava 
prentað 2,3 milliónir pappírsørk. Annar teirra er gamal, og hin 
riggar ikki væl. Okkum tørvar nýggja prentmaskinu. 

28. Fríggjadagur Josva 9.1-15

FILIPSOYGGJAR, Manila
Anja Nielsen
Heilsan frá trúboðaraheiminum hjá 
New Tribes Mission í  Manila. Ætlandi 
flyti eg heim í jan. Harrin hevur verið trúfastur øll 10 árini, 
eg havi verið her. Uttan bøn og stuðul tykkara hevði tað ikki 
gingið. 

FILIPOYGGJAR, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
10 trúgvandi frá ymiskum økjum hava lisið evangeliserings-
tilfarið. Nú gjøgnumganga vit tilfarið eina ferð aftrat. Vit 
hava júst tosað við 5 trúboðar, sum bæði eru ráðgevar og 
áskoðarar, um, hvussu vit kunnu bøta um arbeiðið og hjálpa 
trúboðum í øðrum ættarbólkum. Tað er spennandi at síggja, 
hvussu tey trúgvandi tráa eftir at fáa tilfar, sum hjálpir til at 
evangelisera. Biðið, at vit ikki troyttast at rættlesa og rein-
skriva og læra onnur. 



29. Leygardagur Ápost. 6.1-15

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 11, Aron 4, Noah Kristian 0
Vit eru takksom at tæna trúboðum 
umvegis Skype, nú vit eru í Hollandi. 
Sørin hevur eisini havt møguleika at fara á ymiskar missións-
túrar. Bøn okkara er eisini, at fleiri fólk koma at tæna saman 
við okkum.

30. Sunnudagur Josva 9.16-27

OM FØROYAR
Anita og Oddmar Tausen
1. aug. byrjaði eg, Anita, at arbeiða aftur fyri OM og havi 
átikið mær bókhaldið og tað fíggjarliga. Tað er gott at koma 
útaftur at arbeiða eftir steðg í gott ár. Fram til 1. jan. er 
ætlan in at arbeiða tveir dagar um vikuna hjá OM. Tað gongur 
støðugt framá við heilsuni. Takk fyri forbøn.

Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Selma Godtfred, 
Durita Olsen, Kristianna J. Heinesen, Elsa í Skorini, Randi Østerø, 
Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, yngri, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.
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.
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BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og 
Bókasøluni Logos!

Nýggj bók!
550 kr.

HCSB Study Bible er granskingarútgávan av kendu bíbliu-
umsetingini Holman Christian Standard Bible, sum Southern 
Baptist Convention gav út í 2010. Henda útgávan er óivað 
litríkasta granskingarbíblia í dag, hópin av myndum og kort-
um og meir enn 15.000 viðmerkingar og greiningar, umframt 
frágreiðingar um orð á hebraiskum og grikskum.

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


