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„Himmal á jørð“

Ein nýggj tíð – ein nýggj mentan!

 Í ár hava vit arbeitt nógv við at læra 
at signa, og at tala út signing yvir hvørs 
annars lív. Eisini í hesum hava vit sum 
leiðsla kent opin hjørtu, sum taka ímóti 
og fylgjast í handling og verki. Tað var 
so stórt at síggja hvussu jaligt samkoman 
praktiseraði tað at tala signing, tá vit 
hava roynt tað av og á. Okkara dreymur 
er at skapa eina mentan, sum kemur 
bein leiðis frá Himli, so vit í okkara sam
komulívi praktisera eina mentan, sum 
er guddómlig. Hugsa tær eina mentan, 
har vit als ikki baktala, ikki spilla nakran 
út, ikki mistonkja, ikki hava neiligar 
hugsanir um nakran, ikki slatra o.s.fr. Eg 

hoyri í tí dagliga fólk siga: „Men vit eru 
bara menniskju“, og harvið rættvísgera 
ella verja vit tey neiligu tingini í okkara 
lívi. Men tann stóri sannleikin er, at vit 
eru fødd av nýggjum, og harvið eru vit 
ikki longur „bara eitt menniskja“, tí tað, 
sum er „bara eitt menniskja“ er deytt við 
Kristusi og tað endurfødda menniskja er 
livandi gjørt í okkum við Kristusi.
 Tí er mál okkara at skapa eina gud
givna mentan, somu mentan, sum vit 
kenna á møtum okkara, tá nærvera Guds 
er so undurfull og nemur okkum øll. Jú 
tað er rætt, at vit ofta hugsa og tosa útfrá 
okkara náttúrliga „bara eitt menniskja“; 

men vit lata ikki bara standa til; 
vit vilja áhaldandi arbeiða uppá 
okkara hugsunarhátt, so nýggja 
menniskja í okkum meir og 
meir formar orð og handling, út 
frá tí kærleika, sum Hann hevur 
givið okkum lut í.
 Nú summarið er í hond, tali 
eg signing Guds yvir lív títt; eg 
tali náði Guds, frið Guds og 
kærleika Guds at virka gjøgnum 
teg. Eg tali eina nýggja mentan 
yvir teg og okkum øll; eg tali eitt 
summar yvir okkum, har vit øll 
hava umsorgan og kærleika fyri 
hvør øðrum og øllum menn iskj
um, sum vit møta. 
 Harrin signi teg og varðveiti 
teg! Harrin lati andlit Sítt lýsa 
yvir teg og veri tær náðigur! 
Harr in lyfti ásjón Sína yvir teg 
og gevi tær frið!      tj

Es. 43. 1819
Hugsið ikki um hitt farna, leggið einki 
í tað, sum áður var! Nei, nú skapi Eg 
nýtt, longu nú vísir tað seg - síggja tit tað 
ikki? Eg skal gera veg í oyðimørkini, áir í 
landinum, sum oyðið var.

Eg eri av hjarta stoltur av okkara sam
komu, sum hevur megnað at flutt seg 
í andaligari menning og opinbering 
ferð eftir ferð. Vit hava ofta tosað um, 
at Guds ríki er meira enn tað, sum vit 
síggja í dag, og tað er størri enn tað, vit 
uppliva í dag, men vit koma ikki sovandi 
inn í størri opinberingar og betri fatan 
av Guds ríki – tað liggur eitt arbeiði í 
at mennast. Og tað hevur samkoman 
gjørt støðugt, og lítandi aftur um bak 
eri eg bæði takksamur, glaður og stoltur 
av okkara fólki.
 Broytingar krevja altíð nakað av 
fólki, tað verið seg á arbeiðsplássi ella 
í samkomu; okkara vanar ynskja at 
varðveita gamlar siðvenjur, og tí er tað 
altíð ein avbjóðing at flyta seg og tilføra 
nýggjar siðvenjur. Tað var miðskeiðis 

í 90’unum, at eg byrjaði at fata Guds 
ríki og „Himmal á Jørð“. Eg byrjaði at 
undirvísa øðrvísi, og í leiðslubólkinum 
føddist ein einleiki í at síggja tað sama 
– fata somu opinbering. Síðani er opin
beringin vorðin sterkari og størri, og 
hevur støðugt havt størri árin á okkara 
anda ligu mentan. 

Signing!
Harrin signi teg og 

varðveiti teg! Harrin 
lati andlit Sítt lýsa 
yvir teg og veri tær 

náðigur! Harrin 
lyfti ásjón Sína yvir 
teg og gevi tær frið!
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Leygardagur 1. Reingerð: Morid og co.
Sunnudagur 2. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti v. breyðbróting
Simca
Møtivertar: Jeanette, Hans Andrias og Kári
Leiðari: Jóhan Hendrik
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Tummas J.
Forbønartoymi: Bólkur 2
Kaffitørn: Jeanette, Hans Andrias og Kári

Mánadagur 3. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin

Mikudagur 5. Kl. 17.30
Kl. 20.00

EPIC
Sisters House

Fríggjadagur 7. Hvítusunnustevna í Skopun byrjar
Leygardagur 8. Kl. 11.00 Reingerð: Noomi og co.

Hvítusunnud. 9. Hvítusunnustevna í Skopun
2. hvítusunnud. 10.  

Mikudagur 12. Kl. 17.30
Kl. 20.00

EPIC
Sisters House

Leygardagur 15. Reingerð: Merlie og co.
Sunnudagur 16. Kl. 11.00 Familjumøti við grill

Møtivertar: Ruby, Liss og Ólavur
Leiðari: Simcha
Lovsongsleiðari: 
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: 
Forbønartoymi: 
Kaffitørn: Ruby, Liss og Ólavur

Mánadagur 17. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Hans

Mikudagur 19. Kl. 17.30
Kl. 20.00

EPIC
Sisters House

Leygardagur 22. Reingerð: Malena og co.
Sunnudagur 23. Kl. 11.00 Morgunmøti við breyðbróting

Møtivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Lillian, bólkur I
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Wayne Simmonds
Forbønartoymi: Bólkur 3
Kaffitørn: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður

Mánadagur 24. Kl. 20.00 Lovsongur og forbøn 
Mikudagur 26. Kl. 17.30

Kl. 20.00
EPIC
Sisters House

Leygardagur 29. Reingerð: AnnaMay og co.
Sunnudagur 30. Kl. 11.00 Morgunmøti

Møtivertar: Margreth, Ildigo og John
Leiðari: Ása O.
Lovsongsleiðari: Jacobina, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: John
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: Margreth, Ildigo og John

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

Nú nærkast summarfrítíðin og Simcha endar árið við eini rimmar grillfest 
sunnu dagin 16. juni. Vit byrja kl. 11.00 við familjumøti og halda fram í skúla
garðinum við góðum grillbúffum og øllum góðum til.
 Tiltakið er ókeypis og øll eru hjartaliga vælkomin.
 Vit vilja heita á foreldur um at lata børnini taka uttandura leikur við, s.s. 
súklur, rennuhjól o.a.
 

   Simcha fer í summarsteðg 16. juni og vit byrja aftur 1. sept.
 Vit ynskja øllum eina góða summarferiu og vit gleða okkum 
at síggja tykkum aftur.

Vit øll í Simcha

So fara 

vit at 

grilla


