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September 2016 31. árg.

1. Hósdagur  Sálmur 41

Jarðskjálvtin í Italia í aug. kravdi  uml. 300 mannalív umframt 
uml. 300 særd. Vit her heima hava samkenslu við italska fólkinum 
og biðja fyri Reg ini og familju  hansara í tænastuni hes ar sváru 
sorgar dagar.

ITALIA, Sant’Elia 
Heidi og Regin Guttesen 
Noah 14, Megan 11, 
Trisha 4, Emma 0
Vanliga samkomulívið byrjar nú aftur. 
Biðið, at Harrin leggur fleiri aftrat 
okk ara lítlu samkomu, so vit verða 
fleiri at bera byrðarnar og at røkja 
tæn asturnar.



KRINGVARPIÐ
 11. sept. Sjónvarpsandakt, Svein í Prestgarði
 2. okt. Sjónvarpsmøti, Betesda, Klaksvík
 2. okt. Útvarpsmøti, Zarepta
 11. okt. Sjónvarpsmøti, Lívdin, Tórshavn

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

Føroysk møti
3. sept. kl. 19 í Esbjerg, Ådalsparken 33
4. sept. kl. 17 í Vejle, Frelsunarherhølið, Staldgårdsgade 4

2. Fríggjadagur Neh. 3.15-32

ONGLAND, NTM North Cotes
Erla og Ingvard Petersen, Natan 13
Nýggja skúlaárið á North Cotes College byrjar 5. sept. við 49 
næmingum á skúlanum – 29 á bíbliuskúlanum, 17 á trúboð
ara skeiðnum og 3 á málfrøðiskeiðnum. Biðið, at teir trívast og 
mennast her. Minnist eisini okkum og okkara samverkafólk.

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus, Gullak 17
Vit takka fyri tíðina heima í summ
ar. Biðið fyri okkum í tæn ast uni. Vit 
skipa  fyri føroyskum møti leygarkvøldið 3. sept. kl. 19 í 
Bethania kirkjuni, Dag Hammarskjøldsgade 2A í Aalborg.



3. Leygardagur Ef. 4.1-16

DANMARK
Keypmannahavn, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein, 
Sigrid 8, Andreas 7, Kristina 5
Vit eru takksom fyri tíðina heima í summar. Nú eru skúlarnir 
byrjaðir aftur, og vit gleðast um at síggja nógv kend og fleiri 
nýggj andlit í Kristnastovu. Hugnaløta fyri nýggjar útisetar 
verður 14. sept. Vit vóna, at tey nýggju kenna seg væl okk
ara millum. Árliga legan verður 20.23. okt. á Nordsjællands 
Efterskole. 

4. Sunnuagur  Nehemias 4.1-23

FØROYAR
Anna og Símun Pætur 
á Torkilsheyggi
Um miðjan aug. var verdóttirin Arnvør 
í skannara, og 25. aug. vóru hon og Rói á fundi við læknarnar 
á Ríkissjúkrahúsinum. Tey fingu góð boð, tumorin er mink
aður. Arnvør er so mikið væl fyri, at hon nú tekur tríggjar 
seriur av kemo aftrat í tríggjar mánaðir. Takk fyri forbøn og 
hjálp. Minnist eisini legur og skeið á Zarepta og arbeiðið í 
kjallaranum í Niðarulon, sum byrjar aftur í heyst.
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Vanja og Svein í Prestgarði 
  Jenny 9, Svend 7, Terji 4, Petra 2 

H Í dag fyllir Noah Flanagan 7 ár.



5. Mánadagur Ef. 4.17-32

RUSSLAND, Moskva
Guðrun og Ivor Tutty 
Sonja 17, Timothy 17, Karina 14
Takk fyri frálíkt summar í Føroyum, 
gleðiligt at hitta so mong. Vit noyddust til Írlands nakað 
óvæntað at endurnýggja visa. Minnist Daniel á hægri skúla í 
Dublin og Sonju, Timothy og Karinu, sum byrja aftur í skúla 
í Moskva; serliga Sonju hennara seinasta skúlaár.

6. Týsdagur Neh. 5.1-19

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
9. sept. verða Cathy og eg aftur í Italia. 
Cathy verður lærari hjá Noah komandi 
skúlaár.

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

7. Mikudagur Ef. 5.1-16

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen
Joy 14, Adonia 8 
Tað var gleðiligt, at nógv ung komu til trúarverju á Teenstreet 
í summar. Vit fyrireika trúarverjuskúlan fyri ung, sum vón
andi kann byrja í sept. Biðið fyri øðrum tiltøkum og møtum 
í sept., umframt fyri okkara heilsu og neyðugu hvíld.



8. Hósdagur Sálmur 42 og 43

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 12, Rebekka 11, Hanna 8
Í sept. fara vit saman við serkønum úr 
USA, øðrum trúboðarum í Suðurpalawan og lokalum fólki at 
skriva lesibøkur á palawano til fólk, sum ikki duga at lesa. 
Onki tílíkt tilfar finst. Endamálið er, at palawano fólk fáa 
møguleikan at læra at lesa, so tey seinni kunnu lesa Bíbliuna 
á egnum máli.

9. Fríggjadagur Jer. 5.1-17

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Vit eru framvegis til taks í verkinum í 
Kristnastovu. Vitjanir á sjúkrahúsum og Sjúklingahotellinum 
halda fram. Samskiftið við tykkum heima er sera týðandi fyri 
okkum í hesum arbeiði. Eisini hava vit samband við eldri  
føroyingar í Keypmannahavn. Teimum tørvar stuðul og sam
felag. berghamar@kristnastova.dk

USA, Nebraska, New Tribes Mission
Rachel og Peter Hansen
Steffan 17, Caleb 14
Í sept. skal eg á ráðstevnu viðv. trygd hjá trúboðarum. Biðið, 
at vit skilja, hvussu vit best kunnu vegleiða trúboðarar at virka 
í einum heimi, sum áhaldandi gerst ótryggari. Biðið eisini um 
vísdóm at hjálpa leiðsluni hjá NTM kring heimin.



10. Leygardagur 1. Kor. 6.1-20

VENESUELA, Puerto Ayacucho
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Vit eru takksom fyri Harrans varð
veitslu hvønn dag, nú tað er vorðið so 
buldrasligt her í landinum. Shiriana toymið er nú liðugt at 
byggja síni hús, og 15. sept. flyta familjurnar Lopez og Alamo 
inn í ættarbólkin at búgva. Vit trívast væl í nýggju tænastuni 
her á miðstøðini. Meginpartin av tíðini prenta vit bíbliur og 
skúlatilfar til samkomurnar í ættarbólkunum.

H Í dag fyllir Ezra Lukama 8 ár.

11. Sunnudagur Jer. 5.18-31

SKOTLAND, Motherwell
GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall 
Ferðin hjá Simon til Slovakia í summar gekk væl; hann er 
biðin at koma aftur næsta summar. Skúlin byrjar aftur 12. 
sept. við uml. 10 næmingum á 1. ári og 9 á 2. ári. 2. árg. er 
á skúlanum í seks vikur og restina av tíðini í læru í samkomu 
ella við missiónsfelagsskapi. Plásstrot er, meðan báðir ár
gangir eru á skúlanum samstundis; okkum tørvar vísdóm at 
loysa trupulleikan. Tveir næmingar á 2. árg. verða í læru á 
skúlanum hetta árið.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 10, Rebekah 8, Lydia 6



12. Manadagur 1. Kor. 7.1-19 

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
Heilsustøðan hjá Annu er á leið tann 
sama, hon er tó afturfarin og hevur ofta 
ringan matarlyst. Vit takka fyri Guds náði og styrki hvønn dag 
og fyri praktisku hjálpina, vit fáa. Dubby ger online boðskap
ir. Collette, Max og Nathan hjálpa honum. Vit eru takksom, 
at pastorurin Musa ávís tíðarskeið fer at búleikast millum 
saafifólkið fyri at fáa betri samband við tey. Dubby vónar 
at vitja í Senegal fyri at hitta gamlar vinir og stuðla teimum 
trúgvandi. Tá er neyðugt, at Anna kann verða aðrastaðni.

13. Týsdagur Jer. 6.1-15

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Vit eru Harranum og samkomunum 
takksom fyri væleydnaðu legurnar í 
summar, sum vóru meir enn fullsettar uttan nakra almenna 
lýsing, sum var neyðugt hini árini. Takk fyri forbøn og stuðul 
við mati og útgerð. Ein serlig tøkk fyri tey og til teirra, ið 
komu at hjálpa. Vit eru eisini ómetaliga takksom fyri tolk ar
nar, sum hjálptu okkum í ár. Biðið fyri teimum og orðinum, 
ið varð sáað, at tað skal bera ávøkst til ævigt lív.

GRØNLAND Juvel II
Anna og Óli Steinberg



14. Mikudagur 1. Kor. 7.20-40

GRØNLAND, Nuuk
Jonna og Hans Sivertsen
Tað eydnaðist at hava allar legurnar, 
tvs. tvær legur fyri 9–13 ár við uml. 
30 børnum á hvørjari, eina ungdómslegu fyri 1416 ár við 
uml. 30 ungdómum og eina familjulegu við uml. 30 fólkum. 
Hjartaliga takk fyri hjálpina úr Føroyum og Danmark. Uttan 
tykkum høvdu vit ikki megnað at havt legurnar! Biðið, at vit 
her nú kunnu halda á at hjálpa, undirvísa og vegleiða tey, 
sum vóru á legu.

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

15. Hósdagur Sálmur 44

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Vit eru í Manila til 21. okt. at hjálpa 
leiðsluni hjá NTM, trúboðarum og tala 
í samkomum. Samstundis fyrireika vit altjóða stevnuna hjá 
NTM í Teilandi í nov. Umleið 160 leiðarar hjá NTM úr øllum 
heiminum koma á stevnuna, sum verður hildin fjórða hvørt ár.

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

H Í dag fyllir Sigrid Nónstein 9 ár.



16. Fríggjadagur Jer. 6.16-30

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
Takk, at tit biðja fyri okkum, nú vit 
leggja til rættis fundarrøðir og ymisk 
átøk í heyst, vetur og fram móti várinum. Vit takka fyri góðar 
løtur í Hirtshals og Noregi í aug., har vit fingu góð høvi at 
bera fram vitnisburðin um Jesus.
– Lis og Zacharias Zachariassen 
– Rutt og John í Skemmuni

17. Leygardagur 1. Kor. 8.1-13

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 12, Victoria, 10, Emma Grace 8, Jónatan 6, 
Marcus 4, Evita Linda 1
Nancy og Chava savnast 
nú aftur við okkum til møt
ir. Haldið á at biðja, at tey 
verða uppbygd í Harranum 
og varðveitt í hjúnalagnum. 
Tvær kvinnur ynskja dóp. 
Biðið, at menn teirra eisini 
koma til trúgv.

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi
Carol og Poul Joensen
Jonathan Daniel 16 Ísak 13

H Í dag fyllir Boas Lukama 3 ár.



18. Sunnudagur  Jer. 7.1-20

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit hava hug at keypa ein bát fyri at 
kunna evangelisera longur norðuri í 
Grønlandi. Vit hava sæð ein bát í USA fyri uml. 133.000 
kr., sum vit umhugsa at keypa og sigla til Grønlands. Biðið, 
at trúgvandi í Qasigiannguit standa stinn í trúnni.

FØROYAR
– Elin og Jógvan Jacobsen, Agnas 13, Boas 9
– Unn og Jógvan Zachariassen 
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech, Jan 14

H Í dag fyllir Svend í Prestgarði 8 ár.

19. Mánadagur  1. Kor. 9.1-27

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett
Her eru fólk ørkymlað, kenna seg 
ótrygg og eru søkjandi. Stephen og 
aðrir hava kortini havt nógvar góðar samtalur við fólk. Sjálv 
kenna vit okkum trygg, og tey trúgvandi fáa frið enn. Biðið, 
at vit brúka teir møguleikar, sum Harrin gevur okkum. Vit 
vita ikki, hvat hendir, tá henda støðan hæsar av.

DANMARK, Brejning
Jan og Anne Zachariassen



20. Týsdagur Jer. 7.21-34

DANMARK, Måløv
Sara og Andrew Berghamar
Hannah 17, Eva 16, 
Miriam Joy 13, Noah 10 
Vit eru glað fyri okkara nýggja heim í Ganløse. Annars upp
liva vit javnan, at fólk koma, sum hava tørv á samtalu, bæði 
fólk, vit kenna, og fremmand, sum hava funnið samkomuna 
gjøgnum ’Google’. Biðið, at Gud gevur okkum vísdom at 
lurta, vitna og geva ráð.

21. Mikudagur 1. Kor. 10.1-15

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Umsetingin av Ápostlasøguni gongur 
framá. Vit eru komin til síðstu kapitlarnar. Fólk í Mixtec 
kenna ikki nógv til sjógvin og skip, tí er torført hjá teimum 
at skilja, hvussu tað var hjá Paulusi og samverkamonnum 
hansara at líða skipbrot. Tá vit eru liðug at kanna umset ingina, 
verður hon endurskoðað av ráðgeva.

22. Hósdagur Sálmur 45

DANMARK
Glostrup Frikirke
Eina ferð hvønn ársfjórðing møtast tey eldru til „senioraften“ í 
Skovlunde Frikirke. Her verður sungið, og onkur ber boðskap 
úr Skriftini. Drekkamunnur er eisini at fáa. Upplýsing á 
www.skovlundefrikirke.dk ella við at venda sær til Arne 
Thomsen, tel. +45 44974205.



23. Fríggjadagur  1. Sám. 5.1-12

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen
Tíðin í Hoskins var góð. Vit tosaðu 
við eini trúðboðarahjún um møguligt 
samstarv. Vit fara aftur til Goroka at tosa við leiðsluna í NTM 
um møguleikan at tæna á meginlandinum í PNG.

PAPUA NÝGUINEA Malangai
Wina og Benjamin Hansen, Noah Elias 4
Biðið, at tað skal gangast væl hjá Benjamin at samskifta 
á týskum við tey, sum eru áhugað í stutttíðartænastu frá 6 
mánaðum til 2 ár. Biðið eisini fyri honum í arbeiðnum við 
ábyrgd fyri trygd.

PAPUA NÝGUINEA, Mengen, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 8, Noah 7, Karis 3, Judah 1

24. Leygardagur Fil. 1.1-11

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
800 børn luttóku í Vacation Bible School í juli. Biðið fyri 
arbeiðnum í heyst, og at John fær tíð at lesa og granska Guds 
Orð, sum hann fyrireikar seg til møtini.

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 12, Micah 9, Ezra 8, Uhenya 5, Boas 3



25. Sunnudagur 1. Sám. 6.1-21

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen 
Eg eri takksom fyri gott summar heima  
og fyri sera góða stevnu hjá NTM í 
Týsklandi í aug. Eg royni at umseta 
Rómbrævið, fyrst aftur til enskt. Síðani geri eg kladd una til 
Efesusbrævið. Mær tørvar styrki og vísdóm. Biðið, at tey 
trúgvandi í Tongia lurta eftir upptøkunum av bíbliutímunum 
og Skriftunum og styrkjast í trúnni. Biðið eisini, at tey, sum 
ikki duga at lesa, síggja tørvin á at læra tað, so tey sjálv 
kunnu finna føði í Orði Guds. Biðið, at tey fáa nóg mikið av 
grøði á markunum í ár. Erik og Wendy eru í USA í farloyvi. 
Erik fyrireikar bíbliutímar til næsta ár. Rebekka tekur sær av 
einum gestaheimi hjá NTM í Senegal.

26. Mánadagur Fil. 1.12-30

SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 3 , Micah 3
Trupulleikin við samkomuhølinum er 
loystur, leigan verður ikki sett upp. 
Hetta er veruligt bønarsvar. Vit hava longu havt nógv nýggj 
vitjandi á møtunum í aug., sum skulu arbeiða her í Geneve
økinum. Biðið, at vit taka væl ímóti teimum, og at tey uppliva 
gott samfelag her.

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen 
Jens Allan 15, Ryan 7



27. Týsdagur  1. Sám. 7.1-17

FILIPSOYGGJAR, Kankanaey
Liz og Ragnar Niclasen
180.000 fólk tosa kankanaey málið. NT er alt umsett og 42% 
av GT. NT er lisið inn á netið. Ragnar og Liz gera nú bíbilskt 
lærutilfar á kankanaey til samkomur og bíbliutímar. NT er 
tvær ferðir útselt; nú er ætlanin at prenta 10.000 eintøk afturat.

28. Mikudagur Fil. 2.1-18

FILIPSOYGGJAR, Manila 
Anja Nielsen
Tað var gott at vera heima í summar. 
Eisini er gott aftur at vera leiðari á trúboðaraheiminum í 
 Manila. Um Gud vil, komi eg aftur til Føroya í januar.

29. Hósdagur Sálmur 46

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen, Eli 11, Aron 4, Noah Kristian 0
Vit eru takksom, at vit kunnu vera partur av fleiri ymiskum 
tænastum í Asia. Tiltakið, vit høvdu fyri hjún, gekk væl. Fólk 
komu allastaðni úr Asia og vóru glað og nøgd.

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



30. Fríggjadagur 1. Sámuel 8.1-22

OM FØROYAR
Teenstreet, Transform og TIM toymini til Albania og Mol
dova vóru væleydnað. Gud virkaði í okkara ungu við Sínum 
Orði. Biðið fyri Elsu Steinberg Joensen, sum fer við Logos 
Hope næstu tvey árini. Hon og Jóhan Petur fara á GOStevnu 
hjá OM í Hollandi, har tey hitta yvir 200, sum á fyrsta sinni 
fara sum trúboðarar við OM. 
– Anita og Oddmar Tausen

MÍNI BØNAREVNI 

Prent: Føroyaprent, tel. 314555.
Teldupostur: prayerservicefo@gmail.com
Heimasíða: www.kbs.fo

©KBS. Loyvt er at endurgeva tilfarið, 
um keldan verður nevnd.



BÓKATÆNASTAN 

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leir ker inum, Logos Hope og 
Bóka søluni Logos!

NÝGGJ BÓK!
340 kr.

Believer’s Bible 
Comment ary  eftir 
William Mac Donald 
er væl egnað sum 
hjálpartól at kenna 
og granska Bíbli
una. Mac Donald 
er bíbliutrúgv
ur granskari, sum 
ná greiniliga  við
ger tekstin, eisini 
við alternativum 
tulkingar møgu leikum. 
Allar bøkur í Bíbliuni 
verða grein aðar fyri 
at finna djúparu 
mein ing ina. Til hjálpar 
eru 14 síður við kortum í fýra litum.

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


