
BØNARLØTAN
SEPTEMBER 2020 35. árg.

1. Týsdagur 2. Kong. 9.1-17

GRØNLAND, Nuuk
Hans Sivertsen
Ane og Filip Sivertsen, Cecilie 17, Kristian 15
Anne-Sophie og Óli Tindalíð, Liljan 15, Leanne 14, Luckas 1
Vit gleðast um tvær fullar familjulegur í summar. Takk fyri 
forbøn, stuðul og góðan mat, umframt uppvaskimaskinu, sum 
fer at gera tað møguligt at nýta meir tíð saman við familjum 
og børnum. Eitt vaskirúm má byggjast niðan úr matar høllini. 

Familjulega 2020

Møti og sunnudagsskúli í skúlanum



Covid-19 avmarkar talið í salinum til 24 persónar. Vit savnast 
vanliga um 30 sunnumorgun og hava tíverri verið noydd at 
hava tilmelding. Í vár eydnaðist ikki at leiga annað høli; men 
nú hava vit fingið loyvi at læna hølir í einum skúla. Vit leita 
framvegis eftir egnaðum øki at byggja nýggjan sal á.

FØROYAR
Birgit og Svenning av Lofti
„Troystið, troystið fólk mítt!“ (Es. 40.1) er nýggj sending í 
Lindini undir Stuttbylgjuni. Svenning og Heini Lützen bera 
okkum hvønn fríggjamorgun kl. 10 boðskap um treysti, frið 
og vón í koronutíðini (endursent kl. 20, kl. 04 og í vikuskift-
in um). Svenning og Birgit eru framvegis at hitta á Lívlinjuni, 
Ebenezer, tel. 511804 ella 212045.

KRINGVARPIÐ
 6. sept. Sjónvarpsandakt, Jákup N. Olsen

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. Mikudagur 2. Kong. 9.18-37

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 fram veg-
is gera dagstúrar til Zarepta sambært tilmælunum og í samráð 
við Zarepta. Vegna leiðsluna í Zarepta, Jákup N. Olsen.



3. Hósdagur 2. Kong. 10.1-17

DANMARK, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein
Sigrid 13, Andreas11, Kristina 9
Tað hevur gingið væl at flyta heim aftur 
til Føroya. Vit leita nú eftir føstum, hóskandi bústaði. Niels 
Pauli er aftur í Keypmannahavn nakrar vikur, nú skúlarnir eru 
byrjaðir og útisetar aftur leita sær út í Kristnastovu.

Sólva og Jákup Hansen
Møtini í heyst verða skipað øðrvísi. 
Vit heita tí á øll, sum koma í Kristna-
stovu, at kunna seg á heimasíðuni og á 
Facebook. Okkum tørvar bæði mót og 
vísdóm í hesi torføru tíð. Biðið fyri teimum lesandi, serliga 
teimum, sum byrja nú.

Susan og Øssur Berghamar 
Sum støðan er, kunnu vit vitja á 
sjúkra húsunum, men sleppa tó ikki inn 
á Sjúklingahotellið. Tí halda andakt -
irn ar fram í túninum uttan fyri hotell-
ið, har vit eisini hava møguleikar at 
samtala við fólk, sum eru niðri. Vit eru takksom fyri fráboð an-
ir og forbøn í hesum sambandi. berghamar@kristnastova.dk

FRANKARÍKI, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen
Sarah 9, Leah Ève 6, Abigail 0
H Í dag fyllir Leanne Tindalíð 14 ár



4. Fríggjadagur 2. Kong. 10.18-36

ÍSLAND, Akureyri, Agape Europe
Kristín Gerðalíð
Eg var á legu á Ástjørn í summar og 
bjóðaði børnunum at tekna seg á lista 
at læra meir um Gud ella at møtast 
til tiltøk knýtt at Ástjørn. Umleið 20 børn skrivaðu seg upp. 
Biðið, at vit fáa vísdóm at hjálpa teimum at vaksa og koma 
at kenna Gud betur og at fylgja honum.

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

5. Leygardagur Lukas 24.1-23

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Orsakað av koronu slapp eg ikki úr 
Skotlandi til Meksiko í aug. Biðið, at 
eg kann fara yvir aftur 17. sept. Vit halda á at rætt lesa Jóhann-
es ar Evangelium.

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 16, Victoria 14, 
Emma Grace 12, Jónatan 10, 
Markus 8, Evita 5, Joy 3
Takk fyri forbønir fyri legunum. Tvær 
gentur komu til trúgv á gentuleguni! Biðið eisini, at korona 
ikki rakar hart her.



6. Sunnudagur Lukas 24.24-53

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Covid ger nógv um seg í Alabama, og 
arbeiðið í sept. at luta Skriftirnar fer 
fram á netinum. Eg fyrireiki meg at hava bíbliutímar seinni í 
ár fyri umleið 50 brøðrum og systrum í londum í Asia, sum 
í fleiri ár hava verið stongd fyri trúboðan. Harumframt havi 
eg nevndarfundir eina ferð um vikuna og regluligt samband 
við leiðarar í NTM. 

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
Vit hava nú aftur møtir í salinum sunnudag við frástøðu o.s.fr., 
men enn hava vit sunnudagsskúla fyri børn og ung á netinum. 
Vit akta myndugleikarnar, tí Covid 19 er enn veruleiki her!

7. Mánadagur 2. Kong. 11.1-21

OM, SUÐURAFRIKA, 
Mamelodi Aids Hope
Tanja Mortensen
Eg havi nú verið í Suðurafrika í tvey ár. Um Gud vil, haldi 
eg á í tænastuni her í Mamelodi og skal søkja um visum, so 
skjótt tað er møguligt. Enn er landið illa rakt av Covid-19. 
Biðið um vísdóm og Harrans leiðslu. Takkið saman við mær 
fyri hansara varðveitslu og trúfesti hesi bæði árini.

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



8. Týsdagur 2. Kong. 12.1-21

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Adonia 12
Biðið fyri heilsu okkara. Korona hevur stórar avleiðingar fyri 
tænastuna. Tó hevur henda tíðin verið til signing; men vit 
hava havt trupulleikar av Facebook politiskt og ideologiskt, 
tí fleiri síður hava fingið revsing og náa bert út til nøkur 
hundr að.

ITALIA, Sant’Elia
Heidi og Regin Guttesen, Megan 15, Trisha 8, Emma 4
Vit hava í summar hildið møtir úti, og halda á, so leingi 
verðrið loyvir. Okkum tørvar vísdóm, styrki og einleika at 
leiða samkomuna í koronutíðini.

9. Mikudagur 2. Kong. 13.1-25

DANMARK, Kolding
Jan og Anne Zachariassen
Vit stroyma bíbliuskeið og møti aftur 
í sali ella heima. Vit takka fyri stóran 
áhuga ímillum tey deyvu at hoyra Orðið.

DANMARK
Glostrup Frikirke
Tey seinastu 13 árini hava Sólrun og Hanus Lómstein trúfast 
luttikið í ymisku aktivitetunum í Glostrup Frikirke. Harafturat 
hevur Sólrun spælt klaver, og Hanus hevur staðið fyri nógvum 
viðlíkahaldi av salinum. Tey eru nú flutt heimaftur og búgva á 
Toftum. Vit sakna tey og ynskja teimum góðan byr framyvir.
H Í dag fyllir Samuel Mikkelsen 6 ár



10. Hósdagur Titus 1.1-16

NTM, FØROYAR
Erla og Ingvard Petersen
Ingvard byrjar aftur at undirvísa á mið-
vikumøtunum í ymisk um samkom um. 
Bíbliutímarnir hjá Erlu eru byrjaðir aftur. Biðið, at Harrin 
gevur okkum vísdóm at lurta eftir tí, vit granska, og áræði at 
bera tað víðari í eyðmjúkleika. Takk fyri forbøn!

NTM - FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen
Hadassa 9, Tabita 6, Debora 4, Natan 1

11. Fríggjadagur Titus 2.1-15

DANMARK, Skovlunde
Sara og Andrew Berghamar
Miriam 16, Noah 14, Lydia 3
Vit eru takksom, at Sara nú aftur stendur fult og heilt saman 
við mær í fulltíðar samkomutænastu. Frá 1. aug. hevur hon
høvuðsábyrgd at samskipa sunnudagsskúla, ungdómsarbeiði 
og familjutænastu í samkomuni. Biðið, at Harrin gevur  ávøkst.

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 14, Rebekah 12, Lydia 10
Kurdiska bíblian er nú tøk sum ljóð-
bíblia, og vit fara í næstum at leggja 
ljóðið inn í bíbliuappina Pertukekem. Biðið, at fólk í enn 
størri mun leita til Skriftina.



12. Leygardagur Titus 3.1-15

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda
43 ár eftir at Anna fór úr Føroyum á 
trúboðaravenjing, ynskja vit at flyta 
til Føroya at búgva. Men vit hava onki hús at búgva í. Vit 
hugsa at koma 25. sept. við ferðaseðli aftur og fram og líta 
á, at Harrin útvegar okkum stað at búgva, um hann ynskir, 
at so skal verða. Um ikki fara vit aftur til Bretlands. Vit eru 
ovurfegin, at Orð Guds og hjálp framhaldandi røkkur út til 
saafi fólkið í Senegal. Samband á teld: ddrodda@gmail.com

13. Sunnudagur 2. Kong. 14.1-29

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Hóast ongar barnalegur hava verið, 
hevur hetta verið krevjandi summar 
við nógvum arbeiði og lítlari manning orsakað av korona. 
Vit eru glað fyri samarbeiðið við Familjecentret, har vit fáa 
møguleikan at hava sangløtu, bera fram ein boðskap og biðja 
saman hvørt kvøld, tá tey lána leguhúsið. Nógv góð sambond 
verða skapt. Biðið, at Harrin signar veiku royndir okkara og 
gevur okkum bæði andaliga og likamliga styrki og vísdóm.

GRØNLAND, Juvel II
Anna og Óli Steinberg
H Í dag fyllir Josva Mikkelsen 11 ár



14. Mánadagur 2. Kong. 15.1-15

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit fóru fýra norðureftir til Niaqornat 
fyrst í juli, men náddu ikki at sýna 
filmin „The Passion of Christ“ ella at halda møtir, tí vit vórðu 
noydd aftur til Qasigiannguit orsakað av skaða á skrúvuna. 
Nú bíða vit eftir, at sleipistøðin í Assiaat hevur pláss at um-
væla Qaamaneq. Biðið, at skaðin kann gerast og ikki gerst 
ov dýrur.

15. Týsdagur 2. Kong. 15.16-38

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus
Rutt og John í Skemmuni hava vitjað 
okkum í summar.  John talaði áhugavert á møtunum um enda-
tíðina. Vit hava vanligu møtini samsvarandi koronutilmælun-
um. Tey verða væl vitjað, og nøkur nýggj andlit eru at síggja. 
Vit fara í næstum aftur at vitja sjúklingar á sjúkrahúsinum í 
Aalborg. Sum familja og samkoma eru vit spard fyri koronu.

FØROYAR
– Elin og Jógvan Jacobsen, Boas 13
– Unn og Jógvan Zachariassen
– Lis Zachariassen
– Annika og Poul Færø
– Maria og Jens Bech
H Í dag fyllir Kano Mortensen 11 ár
H Í dag fyllir Sigrid Nónstein 13 ár



16. Mikudagur Jákup 1.1-27

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði 
Jenny 13, Svend 12, Terji 8, Petra 6
Sóttarløtan, sum vit senda á Facebook, 
verður væl vitjað, og vit fáa eisini samband við nógv fólk við 
ávísum tørvi. Í heyst er ætlanin at hava tiltøk í Løkshøll og 
møguliga í Salt, har vit saman við tónleikabólki vitna, syngja 
og spæla Alex Bærendsen-sangir. Nakrar uttanlandsferðir við 
evangeliinum eru avlýstar ella útsettar.
– Anna Maria og Rógvi Joensen
– Khuldah og Sámal Mikkelen, Josva 11, Ester 9, Samuel 6
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Rutt og John í Skemmuni
– Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi

17. Hósdagur Jákup 2.1-26

TÝSKLAND, Hückeswagen, 
Ethnos 360 
Wina og Benjamin Hansen, 
Noah Elias 8
Fleiri trúboðarar úr Týsklandi ætla at fara í tænastu uttanlands 
næstu mánaðirnar, men av tí at sendistovur og konsulát eru 
stongd, er ikki møguligt at søkja um neyðugu innfararloyvini.

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

ÍRLAND, Global Serve International
Guðrun og Ivor Tutty



18. Fríggjadagur 2. Kong. 16.1-20

SVEIS, Nyon, Redeemer Grace
Jeanette og Solomon Magura, Reuben 7, Micah 7
Vit byrja varliga at hittast aftur til møtir, hóast møtitíðin er 
stytt, og øll mugu brúka munnbind. Okkum tørvar vísdóm at 
taka avgerðir í koronutíðini. Harrin hevur víst sína megnar-
hond og latið Jeanette finna sera gott lærarastarv. Vit tæna 
stórum Gudi!

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen, Ryan 11
H Í dag fyllir Svend í Prestgarði 12 ár

19. Leygardagur 2. Kong. 17.1-21

PAPUA NÝGUINEA, Madang, Kovol
Natalie og Philip Hansen, Louis 3, Timon 1
Lívið her í Kovol hevur verið strævið, men vit hava kent 
náði Harrans ígjøgnum alt. Covid-19 ávirkar okkum, men 
hevur tó ikki forðað okkara tænastu. Vit læra framhaldandi 
kovol málið.

Annika og Simon Flanagan
Nya 12, Noah 11, Karis 7, 
Judah 5, Ethan 3
Haldið á at biðja fyri PNG og Mengen 
samkomuni. Skerjingar økjast, sum 
korona breiðir seg. Vit vita ikki, hvussu hetta fer at ávirka. 
Í hesi fjarskotnu bygd er lívs neyðugt at hava NTM-flog sam-
band. Biðið fyri leiðarum okkara og NTM-flogferðsl uni (NTM 
Aviation) og avgerðum teirra í hes um broytiligu døg um.



20. Sunnudagur 2. Kong. 17.22-41

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett 
Vit eru glað at vera afturkomin til 
Istanbul eftir langa koronu steðgin í 
Ong landi. Annika er liðug við lesturin í Onglandi til ráð-
geva. Vit eru spent og gleða okkum til, at hon kann nýta út-
búgv ingina, serliga millum turkar. Vit vóna eisini at tæna við 
brævskeiðum, ferðast eystureftir og luttaka í bønar hús unum.

21. Mánadagur Jákup 3.1-18

PAPUA NÝGUNEA
Lili og Brian Poulsen
Elliot 4, Jude 2, Evelyn 0
Eg eri Brian, tann yngsti hjá Julie og Sonna. Konan eitur 
Liliana, og vit eiga trý børn. Vit fara til Papua Nýguinea í 
jan. at virka í ættarbólki. Nú eru vit í Indiana í USA at vitja 
samkomur og einstaklingar, sum eru áhugað í verkinum, og at 
fyrireika okkum at fara eftir nýggjár. Næstu mánaðirnar hava 
vit eina rúgvu av pappírsarbeiði at avgreiða, t.d. læknaváttanir 
og uppihaldsloyvir. 

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

OM
LOGOS HOPE fer nú úr Antilluoyggjum til Bahamaoyggjar 
at luttaka í neyðhjálp saman við Mercy Ships. Sámal Rasmus-
sen, Klaksvík, er við í eitt ár, og Eirikur og Betty Lauritsen, 
Miðvágur, eru við til nov.



22. Týsdagur Jákup 4.1-17

ONGLAND, Taunton
Dorit og Simon Marshall
Vit verða í Føroyum 25. sept. - 23. okt. 
Um samkomur ynskja, at vit vitja og tala á onkrum møti, ber 
til at siga frá á bluemaruti@gmail.com

23. Mikudagur Jákup 5.1-20

FILIPSOYGGJAR, 
Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Biðið um vísdóm. Arbeiði okkara 
krev ur, at vit kunnu ferðast, og tað er 
jú ikki ráðiligt at gera í løtuni.

24. Hósdagur 2. Kong. 18.1-18

VENESUELA, Puerto Ordaz
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Støðan við bensinmangli er óbroytt. 
Trúboðararnir  sleppa hvørki inn ella út 
úr ættarbólkunum. Bíbliuskúlin fór í summar frí hálvan juni, 
men enn eru nakrir næmingar ikki slopn ir heim, tí landamørk 
eru stongd av koronu. Leitað verð ur eisini eftir møguleika at 
senda nýggju prentaðu bøk ur nar inn til indiánarnar. Í næstum 
verða 500 bøkur sendar við bussi, sum so verða bornar á 
baki í nógvar dagar ígjøgnum frum skógin inn í heimbygdina.
H Í dag fyllir Jude Poulsen 2 ár.



25. Fríggjadagur 2. Kong. 18.19-37

SENEGAL, Tongia
Lív Poulsen
Samverkafólk míni eru farin til USA í farloyvi, og tí avgjørdi 
eg eisini at koma heim eina tíð.  Í Tongia lata tey væl at regn-
tíðini higartil. Tey eru ikki nógv ávirkað av Covid-19. Tey, 
sum vanliga savnast, fingu upptøkur av bíbliutímum, bíbliu-
lestri og sangum, áðrenn vit fóru. Hetta eru tey glað fyri. Tað 
hevur ikki gingið so væl at prenta Josvabók, Opinberingina 
og 1. og 2. Tessalonikabræv. Biðið, at tað eydnast og eisini 
at fáa tilfarið út til bygdina, nú vit eru burtur.

26. Leygardagur 2. Kong. 19.1-19

JAPAN
Shino og Hallur Mortensen
Kano 11, Nana 8, Louie 6, Rio 1
Shino hevur í longri tíð havt lættar bíbliutímar við Eriku, ið 
er áhugað í Bíbliuni, Jesusi og okkara trúgv; men hon stríðist 
við at skilja, hví henni tørvar Jesus sum frelsara og Harra. 
Shino umhugsar at byrja eitt bíbliuskeið við henni og eisini at 
bjóða Emiko og Hiromi við. Biðið, at Erika skilir evangeliið, 
og at Emiko og Hiromi eisini koma við.

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.



27. Sunnudagur 2. Kong. 19.20-37

TEILAND, Chiang Mai
Corine og Sørin Joensen
Eli 15, Aron 8, Noah Kristian 6
Teiland stongdi landamørkini fyri seks 
mánaðum síðani, og stjórnin ætlar ikki at lata upp fyrr enn 
í jan., í fyrsta lagi. Vit arbeiða næstan bara á netinum, og 
ein triðingur av okk ara starvsfólkum eru strandað uttan fyri 
Teiland. Biðið fyri teimum mongu trúboðarunum, sum ikki 
sleppa til londini, har teir virka.

28. Mánadagur 1. Jóhs. 1.1-10

FILIPSOYGGJAR, Manila, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Orsakað av koronu flyta vit nú til 
bygd ina Nayba, har mínir samverka-
menn búgva, so lættari verður at samstarva um lesi tilfar, sum 
skal kannast, tó við frástøðu! Vit gleða okkum at arbeiða 
meir saman við tveimum monnum og møguliga fleiri. Biðið, 
at Orð Guds hevur góða ávirkan á okkum allar, sum vit tosa 
um tilfarið! Vit takka Gudi fyri góða heilsu, og at vit higartil 
eru spard fyri koronu!

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.



29. Týsdagur 1. Johs. 2.1-29

FILIPSOYGGJAR, Naplud
Monika og Tim Sharp, Ragnhild 16, Rebekka 15, Hanna 12
Biðið, at Gud varðveitir og leiðir dóttur okkara Ragnhild, sum 
nú er komin til Føroya at ganga á studentaskúla á Kambsdali.

30. Mikudagur 2. Kong. 20.1-21

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

NÝGGJ BÓK! 220 kr.
Kendi bíbliulærarin Jonathan Lamb 
viðger, hvussu neyðugt tað er, at 
ym  isk  ar sam kom ur liva í samsvari 
við læru Jesus ar: „Nýtt boð gevi Eg 
tykkum: At tit skulu elska hvør an-
nan… Av tí skulu øll sanna, at tit eru 
læri svein ar Mínir…“. John Lennox 
skriv ar, at Lamb dugir væl at lýsa 
við støði í bíbliskum skriftbrot um, 
hvussu vit eiga at læra at lurta hvørt 
eftir øðrum og loysa trupul leikar. 
Hvør kapittul endar við hugvekjandi spurningi til samtalu. 
George Verwer skrivar, at hann hevði havt brúk fyri hesi bók-
ini, longu tá hann sum ungur gekk á Moody Bible Institute.

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


