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„Himmal á jørð“

STUÐLA ARBEIÐINUM HJÁ FILADELFIA
Um tú ynskir at stuðla arbeiðinum hjá Filadelfia, kanst tú flyta pening á konto 
í Betri nr. 9181 495 353 5. Tú ert vælkomin at viðmerkja á flytingina um tað 
er tíggjund, gáva ella annað. Takk fyri!                         Samkomuleiðslubólkurin

Beint komin inn um hurðina eftir at 
hava vitjað hetta serliga staðið Ffald-y 
Brenin í Wales.
 Fyri næstan einum góðum ári síðani 
hoyrdi eg fyrstu ferð um Ffald-y-Brenin 
og Roy Godwin. Hetta var tá ið eg 
kom fram á hann á YouTube. Eg hevði 
ongantíð hoyrt henda mannin ella hetta 
staðið fyrr. Tá hann tosaði merktist ein 
heilt serlig atmosfera av Guds nær veru 
og vitnisburðarnir vóru heilt fantast-
iskir.  Maðurin segði frá hvussu Gud á 
ein serligan hátt virkaði í hansara lívi og 
á hesum staði. 
 Tá kom tankin um at vitja hetta stað-
ið og vóru rúm bíløgd í oktober 2018, 
men tað var so ringt at fáa pláss, at tað 
einasta vit kundu fáa í 2019 var nú 
29.07-02.08 ella síðst í 2019. Annars 
fingu vit ikki møguleikan fyrr enn eina-
ferð í 2020.
 Tann 29. juli fóru so Tummas, 
Sólrún, Marner, Noomi, Hildibrandur, 
Margareth, Eyðbjørg og undirritaði av 
stað. Vit høvdu onki program, men fóru 

fyri at brúka nakrar dagar á hesum staði 
at søkja okkara Himmalska Pápa sum 
vit hava atgongd til ígjøgnum Hansara 
son Jesus við Heilaga Andanum. Í Ffald-
y-Brenin vóru tríggjar stuttar samlingar 
um dagin, sum vit luttóku í. Hesar vóru 
sera friðaligar og var lisið og sungið 
saman og tíð var givin til at hugsa um 
tað, sum sagt varð. Hetta kendist gott 
og var øðrvísi enn tað, sum vit vanliga 
kenna. Vit samlaðust eisini nakrar ferð-
ir og tilbóðu og sungu lovsong sam-
an. Hetta kendist heilt serligt og gav 
okkum øllum eina serliga kenslu av 
Guds nærveru. Fleiri á staðnum hoyrdu 
okkum syngja lovsong og vóru ávirkaði 
av honum. Onkur fólk frá øðrum tjóð-
um komu eisini fyri at vera saman við 
okkum og kendist tað sera gott. Vit 
fingu fleiri kontaktir og fingu eisini loyvi 
at tæna fleiri við forbøn og profetiskum 
orðum eins og vit fingu profetisk orð frá 
teimum.

Ffald-y-Brenin Samanumtikið var hetta ein sera góð -
ur og gevandi túrur og síggja vit við 
spenningi fram til hvussu hann kann 
saman við nógvum sera sterkum pro-
fetiskum orðum verða við til at forma 
okkum sum samkoma.  
 Vit koma heilt sikkurt at hoyra um 
ymist sum hendi á túrinum framyvir.
 Um áhugi er fyri at hoyra ella lesa 
meiri er møguligt at fara á YouTube 
og leita eftir „Roy Godwin“. Hann 
hevur m.a. vitjað fleiri ferðir í Noregi 
og har er møguligt at hoyra hann tosa 
á møtum sum verða tolkaði til norskt. 
Eisini hevur hann eina heimasíðu har 
tað er møguligt at keypa tvær bøkur, 
sum hann hevur skrivað, umframt ymist 
annað tilfar, sum hann hevur skrivað og 
tikið upp á fløgu. Heimasíðan er www.
ffald-y-brenin.org

Jóhan Hendrik  
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Leygardagur 3. Reingerð: Conny H. og co.
Sunnudagur 4. Kl. 11.00 Morgunmøti

Møtivertar: 
Leiðari: Conny
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Anna-May
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: 

Mánadagur 5. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Jacobina

Leygardagur 10. Reingerð: Katy og co.
Sunnudagur 11. Kl. 11.00 Morgunmøti við breyðbróting

Møtivertar: Majbritt, Anton Petur og Gloria
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Lillian, bólkur I
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Eyðgerð
Talari: Mariann
Forbønartoymi: Bólkur 1
Kaffitørn: Majbritt, Anton Petur og Gloria

Mánadagur 12. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Hans
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 17. Reingerð: Sisters House
Sunnudagur 18. Kl. 11.00 Morgunmøti

Møtivertar: Jeanette, Hans Andrias og Kári
Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Sámal Hanne Lognberg
Forbønartoymi: Bólkur 2
Kaffitørn: Hans Andrias og Kári

Mánadagur 19. Kl. 20.00 Bønarskúlin 
Ábyrgd: Anna 
Lovsongsleiðari: Jacobina

Leygardagur 24. Reingerð: Mariann og co.

Sunnudagur 25. Kl. 11.00 Morgunmøti við breyðbróting
Samkomufundur
Møtivertar: Ruby, Liss og Ólavur
Leiðari: Marner 
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur I 
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: 
Forbønartoymi: Bólkur 3
Kaffitørn: Ruby, Liss og Ólavur

Mánadagur 26. Kl. 20.00 Lovsongur og forbøn 
Ábyrgd: 
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 31. Reingerð: Morid og co.

Fyrivarni verður tikið fyri, at broytingar kunnu koma í skránna.

Simca byrjar aftur sunnudagin 1. september.


