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1. Hósdagur 2. Kong. 21.1-26

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen
Megan 15, Trisha 8, Emma 4
Vit halda á at hava møtir uttandura, so leingi veðrið loyvir. 
Biðið fyri Pasquale. Hann kom til trúgv, meðan korona leikaði 
harðast á. Hann er bankastjóri og tí almennur persónur. Hann 
merkir trýstið, nú hann hevur vent katolisismuni bakið.

Møtir uttandura í 
Italia í koronutíðini



GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Sjálvt um ongar legur hava verið í 
summar, eru vit takksom fyri gott 
samband við legubørnini og merkja, 
at bæði tey og vaksin harmast og seta orð á saknin. Eftir lang
an túr gleða sjómenn seg, tá tað stundar til „at sigla heim“. 
Nakað soleiðis føla vit tað, nú vit hava ferðaseðil til 8. okt. Vit 
eru ómetaliga glað og takksom, at Rutt og Thorvald Gaard
lykke komu yvir at hjálpa okkum at ganga frá øllum fyri 
veturin; tað er stórarbeiði.

FØROYAR 
Birgit og Svenning av Lofti
„Troystið, troystið fólk mítt!“ (Es. 40.1)
Hvønn fríggjamorgun kl. 10 í send
ing ini „Á Bylgjulongd“ í Lind ini bera 
Svenning og Heini Lützen okkum boðskap um treysti, frið og 
vón í koronu tíðini (endursent kl. 20, kl. 05 og leygardag, um
framt á heimasíðuni lindin.fo). Svenn ing og Birgit eru fram
vegis at hitta á Lívlinjuni, Ebenez er, tel. 511804 ella 212045.
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen

KRINGVARPIÐ
 4. okt. Útvarpsmøti, Samkoman Marknagil
 4. okt. Sjónvarpsmøti, Betesda, Klaksvík

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



2. Fríggjadagur 2. Kong. 22.1-20

DANMARK, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas11, Kristina 9
Vit søkja Harran um vegleiðing at taka 
rættar avgerðir um tænastu í framtíðini. Niels Pauli er fram
vegis knýttur at arbeiðnum í Kristnastovu og er ætlandi niðri 
aftur seinni í mánaðinum.

Sólva og Jákup Hansen
Legan, sum hevur verið hvørt ár í 
heystfrítíðini síðani 1976, er útsett til 
febr. orsakað av koronu. Vit gleðast tó 
um at kunna møtast sunnumorgun og 
fríggjakvøld, hóast avmarkingar.

Susan og Øssur Berghamar
Enn einaferð hava myndugleikarnir hert reglurnar fyri vitjan
um á sjúkrahúsunum. Sum støðan er beint nú, kunnu vit ikki 
vitja sjúklingar, soleiðis sum vit annars hava gjørt í nakrar 
vikur. Andaktirnar halda fram á grasvøllinum utt an fyri Sjúkl
inga hotellið, men vit sleppa ikki inn um dyrn ar. Minn ist sjúkl
ingarnar og teirra avvarðandi. berghamar@kristnastova.dk

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 16, Noah 14, Lydia 3
Frá sept. til nov. samskipar Andrew undirvísingarskeið at 
stimbra ung og eldri at gerast betur før fyri at tala og undir
vísa í Orði Guds í samkomuni. Biðið, at arbeiðið ber ávøkst.



3. Leygardagur 1. Johs. 3.1-24

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Í dag 3. okt. kl. 19 hava vit føroyskt 
møti í Bethaniakirkjuni í Aalborg, Dag Hammarskjøldsgade 2 
A. Av koronu ber ikki til at vitja á sjúklingahotellinum í Aal
borg. Sunnudagsskúli er kl. 13 á Malta. „Tí Gud gav okkum 
ikki anda mótloysis, men anda kraftar, kærleika og siðprýðis“, 
2. Tim. 1.7. Biðið, at mótloysisandin ikki fær vald á okkum.

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Kravið er, at vit altíð ganga við munnbindi; tað er kvalið í hit
an um. Á bíbliubrævaskeiðnum svara fleiri og fleiri næm ing ar 
spurnarbløðunum eini 15  20 ferðir. Tey vilja læra meira – 
gleðiligt! Fyrst í okt. fara vit eina viku á bønartúr eystureftir. 
Biðið um varðveitslu og góðar samtalur.
H Í dag fyllir Nana Mortensen 9 ár

4. Sunnudagur 1. Johs. 4.1-21

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Í okt. hjálpi eg við málsligari verkstovu í Meksiko. Vit endur
skoða týðingina av Jóh. Evang.

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14, Emma Grace 12, Jónatan 11, 
Markus 8, Evita 5, Joy 3



5. Mánadagur 1. Johs. 5.1-21

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Fyrru hálvu av okt. hava vit í altjóða 
leiðslutoyminum samrøður við leiðslu
toymini kring heimin á Teams umframt við leiðararnar hvør 
sær. Í seinnu hálvu vóna Judy og eg at vitja fleiri vinir í Miss
ouri, sum biðja fyri okkum. Tað verður fyrsti túrur okkara úr 
býnum síðani korona. Eg skal tosa á venjingarstøðini í „Lake 
of the Ozark“. Eg skal eisini senda ungum trúgvandi í Vietn
am, India, Burma og Sibiria tilfar úr Efesusbrævinum sum 
part av lesiætlan. Tey royna at tæna hvør í sínum umhvørvi. 

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit eru takksom, at vit kunnu hava møtir í salinum sunnu
dag ar hóast munnbind og frástøðu. Øll onnur tiltøk bæði 
fyri vaksin og børn eru enn á netinum eftir vegleiðing frá 
myndug leikunum.

6. Týsdagur 2. Kong. 23.1-18

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 12
Biðið fyri heilsu okkara. Av mótarbeiði frá Facebook hava 
vit trupulleikar at náa út til eins mong og áður; nú 2000, áður 
30005000. YouTube og Instagram eru ivaleyst framtíðin, 
men tað tekur tíð at læra seg at gera góðar videoupptøkur til 
fjøldina. Av koronu er óvist, nær vit byrja trúarverjuskúlar 
aftur. Biðið fyri tænastu okkara í enska umhvørvinum.



7. Mikudagur 2. Kong. 23.19-37

FØROYAR
Else og Poul Johan Djurhuus
1. okt. vóru 50 ár liðin, síðan Poul 
Jóhan byrjaði á Moorlands Bible 
 College í Onglandi. Har var hann tvey sera góð og lærurík 
ár 1970  1972. „29. juli vóru 30 ár liðin, síðani vit bæði fóru 
í Kristnastovu at arbeiða. Saman við Øss uri og Susan vóru vit 
fyristøðufólk í 5 ár. Soleiðis byrj aði okkara full tíðartænasta 
í Harrans verki við mennandi og gevandi av bjóð ing um. Vit 
hava øll árini verið knýtt at sam kom uni í  Berøa í Saltangará. 
2003  2011 hava vit avloyst í vetrarhálv uni á Malta í Hirts
hals. Vit vóna at fáa fleiri góð ár enn í tæn ast uni.
H Í dag fyllir Jónatan Tuohy 11 ár

8. Hósdagur 3. Johs. 1-15

ÍSLAND, Akureyri, Agape Europe
Kristín Gerðalíð
Frá miðjum sept. til síðst í okt.  arbeiði 
eg á sláturvirki í lítlu bygdini Kópa
sker, har 1000 fólk búgva. Nøkur úr bygdini hava verið á 
summarlegu við Ástjørn, 30 min. at koyra hiðani. Biðið, at eg 
fái samband við fólkið, serliga tey, sum hava verið á Ástjørn, 
og at eg kann verða teimum til hjálp og andaliga menning.

Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús

DANMARK
Glostrup Frikirke



9. Fríggjadagur 2. Kong. 24.1-20

ZAREPTA
Nú korona aftur er staðfest, er gjørt av, at ongar legur, stevnur 
ella bíbliuskeið verða í Zarepta í 2020. Avgerðin er grundað á 
tilmæli frá heilsumyndugleikunum. Um møguligar broytingar 
verða, fæst nærri kunning á www.zarepta.fo. Samkomur 
og sunnudagsskúlar kunnu tó framvegis gera dagstúrar til 
 Zarepta sambært tilmælum og í samráð við Zarepta. Vegna 
leiðsluna í Zarepta, Jákup N. Olsen.
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Khuldah og Sámal Mikkelen, 
  Josva 11, Ester 10, Samuel 6

10. Leygardagur 2. Kong. 25.1-30

NTM, FØROYAR
Erla og Ingvard Petersen
Hendan mánaðin undirvísir Ingvard í 
ymiskum samkomum á miðviku og 
sunnudagsmøtum. Nýggja heimasíðan NTM Føroyar verður 
skjótt løgd út; ynskiligt er, at hon verður nógv vitjað.

NTM – FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 9, Tabita 6, Debora 5, Natan 2
Vit fara til Global Partners Forum og aðrar fundir í Teilandi í 
nov.; ferðin varð útsett orsakað av Covid19. Vit eru takksom, 
tí tað gongur framá at gera heimasíðuna. Annika Ljósheim er 
ein av lyklapersónunum í hesi uppgávu. Biðið fyri trúboðar
um, sum noyðast at broyta ella tillaga tænastuna orsakað av 
Covid19.



11. Sunnudagur Judas 1-25

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Vit hava fingið skrivstovu í Kolding, 
har vit kunnu gera videoupptøkur o.a. 
Vit hava samband við deyvu bíbliuumsetararnar í Asia,  Afrika 
og Amerika á Zoom aðruhvørja viku. Biðið, at Harr in signar 
verk teirra. Anne hevur pínu í vinstra beini.

12. Mánadagur Sorgars. 1.1-22

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Biðið, at Gud vísir okkum heilt greitt, 
um vit skulu flyta til Føroya.

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

13. Týsdagur Sorgars. 2.1-22

GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
Av koronu varð ferðin við Juvel II til 
Grønlands avlýst. Vikuskiftið 24.  26. 
juli vitjaði Juvel II Hattarvík, Svínoy, Norðdepil, Hvannasund 
og Viðareiði. 9.  13. sept. var Juvel II í Suðuroy; møtir vóru 
í samkomum og ellis og røktarheimum; at enda var møti í 
Salt á Tvøroyri. 24.  25. okt. er ætlanin at fara í Sandoynna.



14. Mikudagur Sorgars. 3.1-33

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, 
 Cecilie 17, Kristian 15
Anne-Sophie og Óli Tindalíð, Liljan 15, Leanne 14, Luckas 1
Vit hava boðið familjunum, sum vóru á legu í summar, til 
undir vísing og hugna eftir summarferiuna og veiðitíðina. 
Nakr ar familjur hava víst áhuga. Ætlanin er at savnast í 
Ebenez er sunnudag seinnapart og undirvísa foreldrum og 
børnum hvør sær og so hava spæl, hugna og drekkamunn.

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty

15. Hósdagur Sorgars. 3.34-66

FØROYAR
Maria og Jens Bech
Nýggja Emmaus bíbliuskeiðið „Ein 
Gud, ein vegur“ er tøkt nú. Vælkomin 
at siga frá, um tit ynskja at fáa hetta ella onnur bíbliuskeið. 
Vit søkja Harran um vísdóm og leiðslu gjøgnum hesa øðrvísi 
og skiftandi tíð.
– Annika og Poul Færø
– Vanja og Svein í Prestgarði, 
  Jenny 13, Svend 12, Terji 8, Petra 6
– Anna og Símun Pætur 
  á Torkilsheyggi
– Rutt og John í Skemmuni



16. Fríggjadagur Opinb. 1.1-20

OM, SUÐURAFRIKA, 
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Virksemið við skúlabørnunum er byrjað aftur, og vit hava 
lagað okkum til nýggju umstøðurnar við koronu. Eisini royna 
vit at hjálpa teimum ungu, sum verða liðug við fólkaskúlan 
í des., so tey hava eitt stað at gera skúlating og nýta okkara 
teldur. Biðið áhaldandi um verju móti koronu og um vísdóm 
í hesum óvissu tíðum.

17. Leygardagur Opinb. 2.1-29

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 11, Nana 9, Louie 6, Rio 1
Á okkara shogikafé (shogi er japanskt 
talv) eru vit vanliga fýra, tveir eru brøður. Annar kemur nú 
til møti og bíbliutíma, men hann veit ikki enn, um hann kann 
játta seg sum trúgvandi. Biðið, at hann skilir boðskapin. 

18. Sunnudagur Opinb. 3.1-22

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 7, Micah 7
Koronutølini vaksa aftur her um leiðir. Biðið um vísdóm at 
vita, hvussu vit best kunnu savnast sum samkoma og vera 
salt og ljós í heiminum.

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



19. Mánadagur Sorgars. 4.1-22

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Bátur okkara Qaamaneq er tikin upp í 
Aasiat. Ein bólkur við eini seks fólk
um kemur til bíbliutíma. Biðið, at tey taka móti boðskapinum 
til frelsu og vaksa andaliga.
H Í dag fyllir Ester Mikkelsen 10 ár

20. Týsdagur Sorgars. 5.1-22

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen
Louis 3, Timon 1
Tað gongur framá at læra kovol málið. Biðið, at vit læra 
málið, lívið her og mentanina at kenna.

Annika og Simon Flanagan 
Nya 12, Noah 11, Karis 7, 
Judah 5, Ethan 3
Vit komu aftur til Lele hálvan sept. 
eftir tríggjar mánaðir á Hoskins trú
boðaramiðstøðini. Biðið fyri Mengen samkomuni, nú vit læra 
fólk grundleggjandi sannleikar, og at Gud fyrireikar hjørtu 
teirra at skilja boðskapin, so tey laga sítt lív samsvarandi. 

Lili og Brian Poulsen
Elliot 4, Jude 2, Evelyn 0
H Í dag fyllir Debora Christiansen 5 ár



21. Mikudagur Opinb. 4.1-11

TÝSKLAND, Hückeswagen, Ethnos 360 (fyrrv. NTM)
Wina og Benjamin Hansen, Noah 8
Vit ætla at byrja húsbólk fyri børn ella aðra tænastu, sum 
røkkur út við gleðiboðskapinum til vinirnar hjá Noah. Biðið 
um vísdóm, og at fleiri børn koma til tiltøkini.

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

22. Hósdagur Opinb. 5.1-14

ONGLAND, Taunton
Dorit og Simon Marshall
Arbeiðið, sum Dorit skuldi gera fyri 
ECMI, varð av ongum av Covid19. Tí hevur hon játtað at 
hjálpa til á skrivstovuni hjá felagsskapi, sum hjálpir flótta
fólki, ið koma til Taunton. Hon skal byrja í nov. eftir túrin 
í Føroyum.
H Í dag fyllir Sarah Mortensen 10 ár

23. Fríggjadagur Hab. 1.1-17

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Vit vóna at sleppa til USA um ársskiftið. Nógv arbeiði á 
Filipsoyggjum bíðar eisini.



24. Leygardagur Hab. 2.1-20

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen
Julie og eg eru í USA. Eg havi verið 
til neurologiskar kanningar seinastu 
tíðina. Í mars 2018 fekk eg blóðeitran, sum upplivdist sum 
byrjanin til broytingar í heilanum. Ein serfrøðingur metir tó 
ikki, at sjálv eitranin hevur elvt til ólagið, men heldur skump
að undir broytingarnar. Biðið, at Harrin gevur læknunum vís
dóm at koma til rætta niðurstøðu.
H Í dag fyllir Natan Christiansen 2 ár

25. Sunnudagur Hab. 3.1-19

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Nógva regnið í Senegal seinastu tíðina hevur elvt til stórar 
trupulleikar. Í Dak ar hevur verið vatnflóð í fleiri býarpørtum, 
og fyrsta hædd í nógvum íbúðarblokkum hevur staðið hálv 
undir í vatni. Í Tongia eru fleiri hús rapað. Ein smágenta varð 
skadd í einum av húsunum, men hon hevur tað betri nú. Eg 
royni at umseta, meðan eg eri heima.

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi (fj.arb.)
Carol og Poul Joensen, Ísak 17
Poul og hjálp
ari rættlesa



26. Mánadagur Opinb. 6.1-17

SENEGAL, Dakar
Marion og Hans Arni Jensen 
Ryan 11
Vit eru glað at vera aftur í Dakar og 
takksom fyri góða íbúð tætt við skúlan hjá Ryan, sum er kom
in væl í gongd við skúlaárið. Kravt er at hava munnbind úti, 
í handlum og í bilum; tí er lívið avmarkað. Biðið, at Marion 
megnar at hjálpa næmingum at læra mál, og at Hans Arni fær 
orku at taka sær av praktiska økinum. 

27. Týsdagur Opin. 7.1-17

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Við ongum bensini í landinum hevur 
ikki verið flogið inn í ættarbólkarnar 
seinasta hálva árið. Ein glotti er nú; tí verða nakrir túrar 
gjørd ir í komandi døgum. Trúboðarar flúgva inn at stimbra 
samkomuna og at rættlesa skúla og bíbliulesnað, sum bert 
hevur verið møguligt úti í býnum. Eingin flytur inn at búgva, 
tí óvissan um at fáa bensin er enn stór.

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. Mikudagur Zef. 1.1-18

FILIPSOYGGJAR, Manila 
Liz og Ragnar Niclasen
Seinastu tveir mánaðirnar hava vit 
havt bíbliutíma fyri eini 15 fólkum 
tvær ferðir um vikuna í grannalagnum. Vit hava lagt grundar
lag fyri evangeliinum og nærkast nú krossfestingini og upp
reisn ini! Vit tráa eftir, at hesi kæru fólk skilja boðskapin! 
Vónandi flyta vit inn í bygdina Nayba fyrst í okt. 

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 16, Rebekka 15, Hanna 12

29. Hósdagur Zef. 2.1-15

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 15, Aron 8, Noah Kristian 6
Politiska støðan í Teilandi er sera 
ótrygg. Stórar mótmælisgongur til frama fyri fult fólkaræði 
halda á. Fólkið er eisini hart rakt fíggjarliga av Covid19, og 
batar eru ikki at hóma, hvørki fíggjarliga ella politiskt.

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. Fríggjadagur Zef. 3.1-20

OM, LOGOS HOPE
Sámal Rasmussen, Klaksvík
Betty og Eirikur Lauritsen, Miðvágur
Logos Hope liggur í Nassau og bíðar eftir at sleppa inn til 
Abacooyggjarnar. Har skal manningin hjálpa til at rudda upp, 
endurbyggja og undirvísa eftir herviligu ódnina Dori an, sum 
rakti økið í sept. í fjør.

31. Leygardagur Opinb. 8.1-13

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

NÝGGJ BÓK! 180 kr.
Kanadiska Margaret Fishback 
Pow ers greiðir frá søguni um, 
hvussu hon í 1964 skrivaði yrk
ing ina Footprints, sum síðan er 
vorðin kend um allan heim. Hon 
hevði júst møtt einum ungum 
manni, og meðan tey gingu í sand
inum framvið sjóvarmálanum og 
løgdu ætlanir um framtíðina, 
kveiktust orðini til yrkingina 
‘Fóta fet í sand inum.’

Opið gerandisdagar kl. 1418, 
leygardag kl. 1216. 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


