
 
   

DESEMBER 2019

„Himmal á jørð“

Luk. 2,9-10: Nú stóð eingil Harrans fyri 
teimum, og dýrd Harrans lýsti rundan 
um teir; tá vórðu teir ógvuliga ræddir. 
Men eingilin segði við teir: „Óttist ikki! Eg 
kunngeri tykkum stóra gleði, ið skal verða fyri 
alt fólkið!“
 Soleiðis syngja vit um jólini, og hetta var 
tað, sum hendi, ta náttina Jesus var borin í 
heim. Jólini skapa hugna, vit pynta, og í heila 
tikið gera okkara um hvørvi til nakað serligt. 
Hetta kann tykj ast øgiliga materialistiskt, og 
tað er eingin loyna, at handlar gera sær dælt 
av jólatíðini. Men tann allarfyrsta jóla náttin 
var nakað heilt serligt. Tað sermerkta var, at 
Jesus gjørdist menniskja, fyri at fullføra eitt 
lív uttan synd í títt og mítt stað; men tann 
náttin var eisini serlig við eingla vitjan tá dýrd 
Harrans lýsti rundan um teir.

 Ikki er at undrast á, at teir, sum ans-
aðu seyðunum gjørdist bæði skakkir og 
ræddir. Guds himmalska dýrd var brád liga 
rundanum teir, umframt ein stóran her av 
einglum. Henda dýrd var bert í tí himmalska 
– rundan um trónu Guds – og tað var sera 
sjáldsamt, at dýrdin varð opinbera á jørðini.
 Men júst henda náttin var byrjanin til 
eina nýggja tíð. Tað gingu umleið 30 ár til 
Jesus byrjaði Sítt tænastulív, og boðskapurin 
var um ríki Himmiríkis, sum var komið nær. 
Og tað var sama upp living, sum hirðarnir 
høvdu, at ríki Himmiríkis = dýrd Guds 
kom teimum nær. Ein hugvekjandi tanki er 
eisini, at hetta var sama dýrd, sum Ádam og 
Eva livdu í fram til syndafallið. Ljómi Guds 
og Hansara nærvera var altíð til staðar, men 
við syndafallinum, vóru tey rikin burtur úr 
hesum tilstandi.
 Jól hava einglaljóð, sum boða, at dýrd Guds 
er komin aftur til menniskja. Hetta gjørdist 
veruleiki, tá Jesus rópti á krossinum „Tað er 
fullgjørt“, og varð staðfest hvítusunnudagin, 
tá Heilagi Andin fall – halleluja. Tað, sum 
Jesus rópti á krossinum, var ein proklamatión 
um, at Gud og menniskja nú vóru sátt aftur, 
eins og undan syndafallinum. Í Kol. 1,20 
stendur: Og við blóði kross Hansara er alt í 
Himli og á Jørð ført aftur til Hansara – aftur 
til tað upprunaliga endamálið, endurreist aft-
ur til sakloysi. Er hetta ikki fantastiskt! Hetta 
er saman renningin millum skaparan og 
menn  iskja, og at vit eru førd aftur til Hansara 

er tað, sum ger okkara relatión við til, at 
Hann er okkara faðir – okkara babba.
 Hirðarnir á markini kendu ivaleyst 
søguna um, at Messias skuldi koma aftur 
fyrr ella seinni, men teir høvdu absolut ikki 
fulla fatan av, hvussu stór hendingin var. 
Men fyri okkum er ljósið upprunnið – vit 
hava sæð dýrd Hansara, og kunnu til fulnar 
gleðast yvir jólahátíðina á rættan hátt. 
 Latið okkum tessvegna halda áfram við 

Jól hava einglaljóð …
Jólini 1956 vóru eini heilt serlig jól fyri 
meg og systrar mínar. Eg var 6 ára gomul 
og elsta systir mín var 16 ár, og hinar báðar 
vóru 8 og 13. Pápi okkara var vorðin sjúkur 
í rygginum, og í juli var hann innlagdur á 
sjúkrahús í Keypmannahavn vegna diskos 
prolaps. Mamman stríddist við psoriasis og 
mátti innleggjast á sjúkrahúsið á Tvøroyri, 
og hetta var um nov./des. mánaða. Eftir í 
Sandvík vóru vit systrar einsamallar í húsi, 
og máttu taka okkum av kúnni, seyðinum 
og høsnunum.
 Upp til jólini royndu vit at stáka sum 
best, og elsta systirin var sum mamma í 
húsinum. Lítla jólaaftan høvdu vit gjørt tað 
so hugnaligt sum vit kundu, og eg minnist 
at tað var ein stórur longsul, tá eg fór til 
songar. Vit høvdu tosað saman, um tað 
ikki var møguligt at biðja Jesus fáa okkara 
foreldur heim til jóla, og stóra systir royndi 
at ugga okkum; hon helt at tað kundi Jesus 
gott, men vit máttu verða tolnar og bíða. 
So tað var greitt fyri okkum, at tað ikki var 
møguligt at fáa okkara foreldur heim.
 Jólamorgun vaknaði eg við, at eg hoyrdi 
fólk tosa. Kamar okkara var uppi á, og køk-
urin var í neðra. Eg sá, at elsta systir mín 
var uppi, so eg fór á føtur og fór oman 
trappurnar. Eg minnist enn, at eg í trapp-
unum merkti angan av kaffi, so onkur 
mátti vera komin á vitjan. Tá eg opnaði 

sanginum: Jól hava einglaljóð! Vit kenna 
nærveru Guds í dag, og vit upp liva, at einglar 
Guds syngja saman við okkum. Vit hoyrdu 
vitnisburð herfyri, at ein bróðir okkara 
greiddi frá, at hann hoyrdi nógvar røddir 
syngja saman við okkum undir lovsanginum. 
Jú sanni liga, dýrd Hansara er eisini komin til 
okkum og tekur støðu rundanum okkum.
 Við ynski um eini gleðilig og signa jól fyri 
okkum øll!            tj

hurðina, sá eg pápa mín sita á beinkinum. 
Eg gjørdi eitt lop beint í føvning hansara, 
og gleðisróp, tár og gleðisgrátur streymaðu 
hvørt um annað. Tá eg sissaðist, spurdi pápi 
um eg ikki hevði lagt merki til pakkarnar, 
sum lógu uppi í kamarinum; men tað ansaði 
eg als ikki, og eg ynskti heldur ikki at fara 
úr favni hansara. Tann tryggleiki at merkja 
armar hansara rundan um meg, var tað 
besta eg kundi fáa, og hetta var so sanniliga 
tann allar allarbesta jólagáva. Og vit kendu 
allar systrarnar, at Jesus hevði svarað bønum 
okkara, hóast mamman ikki kundi vera 
saman við okkum.
 Fyri meg minnist eg hesi jólini at skara 
framum øll onnur.

Sólrún

Ein sonn jólasøga!
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Sunnudagur 1. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti við breyðbróting
Simca
Møtivertar: Jeanette, Hans Andrias og Kári
Leiðari: Ólavur
Lovsongsleiðari: Lillian
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: Anna-May
Forbønartoymi: Bólkur 1 
Kaffitørn: Jeanette, Hans Andrias og Kári

Mánadagur 2. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas J. 

Mikudagur 4. Kl. 09.00
Kl. 20.00

Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 7. Reingerð: No-omi við Skipá og co.
Sunnudagur 8. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Majbritt, Anton Petur og Sólrun
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Tummas J.
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Alex
Forbønartoymi: Bólkur 2
Kaffitørn: Majbritt, Anton Petur og Sólrun

Mánadagur 9. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Hans
Lovsongsleiðari: Jacobina

Mikudagur 11. Kl. 09.00
Kl. 20.00

Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 14. Reingerð: Merlie og co.

Sunnudagur 15. Kl. 16.00 Jólaveitsla
Møtivertar: Marner og Kári 
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
 Forbønartoymi: Bólkur 3

Mánadagur 16. Kl. 20.00 Bønarskúlin 
Ábyrgd: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Mikudagur 18. Kl. 09.00
Kl. 20.00

Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 21. Reingerð: Malena og co.
Sunnudagur 22. Kl. 11.00 Morgunmøti við sangi

Møtivertar: Ruby, Liss og Ólavur
Leiðari: Anna-May 
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid 
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: Ruby, Liss og Ólavur 

Jólaaftan 24. Kl. 16.00 Jólagudstænasta
Møtivertar: No-omi og Marner

Leygardagur 28. Reingerð: Anna-May  

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

Jólaveitslan verður sunnudagin 15. des. Vit byrja stundisliga kl.16.00 við Lusia gongu. 
Vit heita á foreldur at møta í góðari tíð, so børnini eru klár til Lusia gonguna.
Børnini fara eisini at syngja og spæla jólaboðskapin.
Til eina góða veitslu skal góður matur til. Ein listi liggur á kunningardiskinum at skriva seg upp 
hvat man kemur við og kann hjálpa til við. Um tit ivast tosa so við Katy ella No-omi.
Aftaná borðhaldið verður dansað um træið og børnini fáa pakka.
Øll eru hjartaliga vælkomin, bjóða familju og vinum við.
Vit gleða okkum til eina góða og hugnaliga veitslu saman.                                               SIMCHA

Jólaveitslan 
15.des. Kl. 16.00

Gleðilig jól og signað nýggjár!


