SEPTEMBER 2019
Eg gleði meg til næsta túr aðrastaðni
í Føroyum. Nær og hvar verður lýst
seinni.           Regin

„Himmal á jørð“

Bønarferð í Suðuroy
Vit uppliva eina tíð har vit mugu út við
tí, Gud hevur givið okkum, og tað eru
nógvir mátar at gera tað uppá.
Visjónin er at fara út og biðja fyri
øll
um bygdum og býum í Føroyum.
Vit vilja síggja, at Guds ríki kemur út
í hvønn krók í okkara landi, og setir
okkara fólk í frælsi. Við bøn vilja vit
fyrireika ymisku økini í landinum til
veking og rudda slóð fyri tí, Gud er í
ferð við at gera.
Hósdagin 22. august fóru 5 fólk úr
samkomuni ein túr til Suðuroyar. Enda
málið var einfalt: At forloysa Suðuroy
inn í Guds ætlan. Vit fóru avstað við
trimum bilum og býttu tí oynna í trý,
og fóru so út at biðja.
Vit høvdu nøkur fastløgd evni at
biðja yvir bygdirnar, umframt ymiskt
sum vit kendu, serliga fyri Suðuroy,
og tað vit annars kendu Andin leiddi í
ymisku bygdunum.
Tá øll vóu liðug at biðja, fóru vit til
Sandvíkar at fáa okkum ein drekkamunn
frá Sólrún og Siborg.
Tað var stórt at møtast aftur í Sandvík
og hoyra hvat øll høvdu upplivað. Tað
ymiskt skrivað niður, sum fólk kendu í
ymsu støðunum, og ikki minst Sólbjørg
og Jacobina, sum bóðu fyri nøkrum per
sónum, sum tær møttu. Ein sera gevandi
túrur bæði andaliga og sosialt.

Kom og ver við
Mikumorgunin 21 aug. samlaðust vit,
kvinnur og menn, í Filadefia til kaffi við
heimabakaðum bollum, undirvísing,
signing og bøn. Hetta byrjaði fyri nøkr
um mánaðum síðani, tá vit vóru 4 til 5
mans sum møttust, eftir at hava tosað
um hetta í eina tíð.
Vit hava verið sera glaðir fyri hesar
morgnar og sóu fram til hetta hvørja
viku. Umstøðurnar gjørdu, at vit máttu
flyta, og bleiv tí avgjørt at møtast í
Filadelfia ístaðin. Eisini tóku vit avgerð
um, at lýsa við hesum, so tey, sum
vilja vera við, kunnu koma og deila
samfelagið hesar morgnar.
Vit møtast hvønn mikumorgun kl.
09.00 stundisliga og drekka ein góðan
te ella kaffimunn saman og fáa eisini
okkurt gott afturvið. Kl. 09.20 hava vit
eitt sindur av undirvísing og tosa saman
um tað evnið, sum er umrøtt. Kl. 09.40
brúka vit eina løtu har vit signa og biðja
fyri hvørjum øðrum. Løtan endar kl.
10.00. Tey sum hava møguleikan til
tað kunna halda fram eftir kl. 10.00,
so Filadelfia kann verða eitt opið hús
mikumorgnar til signingar fyri Havnina.
JHH

Byggja Guds Ríki á jørð!
Í Ezra 1,5 lesa vit: Tá gjørdu teir seg til,
ættarhøvdingar Juda og Benjamins
og prestarnir og Levitarnir – allir
teir, hvørja anda Gud vakti – og
hildu avstað til Jerúsalem at byggja
hús HARRANS har. Hetta var eftir at
Ísraels fólk sluppu heimaftur úr útlegd,
og Nehemias hevði leitt arbeiði við at
byggja múrar Jerúsalems uppaftur. Ezra
varð kallaður til at endurreisa templið,
sum eisini lá niðurrivið, og fólkið byrj
aði við íðni at endurreisa templið. Men
mótstøðufólk fingu sáað misstreysti og
máttloysi, so arbeiðið steðgaði. Tá kall
aði Gud fram Haggai og Zakarias, og
hesir fóru av nýggjum at skapa vón og
árræði til at fullføra tempulbyggingina,
og Haggai sigur í kap.1 ørindi 14: Og
HARRIN vakti anda Zerubbabels,
sonar Sealtiels, landstjóra í Juda, anda
Josva, sonar Józadaks, høvuðsprests,
og anda als fólksins, ið eftir var, so
teir komu og fóru undir arbeiðið
upp
á hús HARRANS Guds síns,
Guds herskaranna;
Tað áhugaverda er, at Gud vakti anda
als fólksins, so øll fóru undir byggiarbeiði.
Í nýtestamentligari tíð byggja vit ikki
tempulbygningar av gróti o.t., men vit

byggja Guds ríki á jørð. Pætur skrivar
um, at vit eru livandi steinar í andaliga
tempulbygningi Harrans. Jesus sigur, í
samband við, at Pætur proklamerar: Tú
ert sonur Hins Livandi Guds – at á hesa
utsøgn og visjón „Skal Eg byggja sam
komu Mína”! Og tað er júst hetta, sum
vit eru partur av.
Eg kenni, at vit eru komin til eitt
støði, har vit skulu taka avgerð um at
byggja saman og virka saman. Um vit
hyggja afturum bak, so er nógv av okk
ara Gudsdýrkan grundað á at ganga á
møti. Tað havi eg gjørt alt mítt lív, og
tað er mítt tryggleikaøki. Men tíðin er
komin at broyta okkara mynstur frá
„at ganga á møti“ til „at byggja Guds
samkomu (ríki)“. Vit fara meir og meir
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Sunnudagur

1. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Mánadagur

2. Kl. 20.00

Mikudagur

4. Kl. 09.00
Kl. 20.00
7.
8. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Leygardagur
Sunnudagur

Mánadagur 9. Kl. 19.00
Mikudagur 11. Kl. 09.00
Kl. 20.00
Leygardagur 14.
Sunnudagur 15. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Morgunmøti
Simca
Møtivertar: No-omi, Marner og Dánjal
Leiðari: Anna-May
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Jóhan Hendrik
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: No-omi, Marner og Dánjal
Bønarskúlin
Ábyrgd: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Jacobina
Kaffiprát og bøn
Sisters House
Reingerð: Nomi og co.
Morgunmøti við breyðbróting
Simca
Møtivertar: Linda, Leif og Gerd
Leiðari: Ása O.
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur I
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Eyðgerð
Talari: Sam
Forbønartoymi: Bólkur 1
Kaffitørn: Linda, Leif og Gerd
Felagsbønarmøti í Miðvági
Kaffiprát og bøn
Sisters House
Reingerð: Merli og co.
Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Rita, Áshild og Merli
Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: Margreth
Forbønartoymi: Bólkur 2
Kaffitørn: Rita, Áshild og Merli

Mánadagur 16. Kl. 20.00
Mikudagur 18. Kl. 09.00
Kl. 20.00
Leygardagur 21.
Sunnudagur 22. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Mánadagur 23. Kl. 20.00
Mikudagur 25. Kl. 09.00
Kl. 20.00
Leygardagur 28.
Sunnudagur 29. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Mánadagur 30. Kl. 20.00

Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Jacobina
Kaffiprát og bøn
Sisters House
Reingerð: Malena og co.
Morgunmøti við breyðbróting
Simca
Møtivertar: Nora, Jóhann Martin og Hans
Leiðari: Anna
Lovsongsleiðari: Lillian, bólkur I
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: Alex
Forbønartoymi: Bólkur 3
Kaffitørn: Nora, Jóhann Martin og Hans
Bønarskúlin
Ábyrgd: Sam
Lovsongsleiðari: Tummas J.
Kaffiprát og bøn
Sisters House
Reingerð: Anna-May og co.
Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Ildigo, John og David
Leiðari: Ragnar
Lovsongsleiðari: Jacobina, bólkur II
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: John
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: Ildigo, John og David
Lovsongur og forbøn
Lovsongsleiðari: Jacobina

Fyrivarni verður tikið fyri, at broytingar kunnu koma í skránna.
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at skapa karmar og møguleikar til at
møta menniskjum upp á ymiskar mátar
s.s. forbøn, lovsang, hjálpararbeiði o.s.fr.
Mín bøn og mítt ynski er, at sami
Guds Heilagi Andi, sum vakti anda

als fólksins í smb. við Ezra og Haggai,
eisini skal vekja okkara anda, so vit eru
brennandi í ídni fyri at byggja Guds ríki,
og harvið ávirka Føroyar og føroyingar.
tj

