JANUAR 2021
so vit mistu friðin og hvíldina í trúnni,
og hitt seinna var, at okkara samfelag við
hvønn annan í Heilaga Andanum ikki
mátti vikna. Eg eri so sera takksamur
fyri ta andaligu menning, sum vit hava
upplivað í samkomuni, og felagsskapur
okkara er bæði vaksin og vorðin sterkari.
Tað er tó einki at dylja yvir, at okkara
møtir og at koma saman, hevur verið
nógv ávirka av støðuni í landinum, men
styrkin í felagsskapinum er har fram
vegis, hóast vit hava verið færri til møti,
og gleðin yvir at koma saman, er vorðin
meira bevíst.
Í leiðslubólkinum eru vit samd um
at arbeiða víðari upp á okkara samfelag
sum ein familja. Vit hava havt hetta
frammi í farna ári, og vit høvdu eisini
ein sokallaðan visiónsfund. Hetta fara
vit at halda fram við, og gleða okkum
at samstarva við samkomuna, so vit øll
kunnu hava felagsogn í visión og virð
um.
Skriftorðið úr 1. Jóh. brævi, sum
yvir
skriftin sigur, verður eitt slag av
tema fyri 2021. Vit droyma um eina
Guds familju, sum meir og meir torir at
liva í ljósinum, so vit fáa ein felgsskap,
sum veksur fram úr Guds hjarta. Ein

slíkur felagsskapur, sum er Guds familja
á jørð, sum livir í Gudgivnum kærleika
til hvønn annan; eru 100% sonn yvirfyri
hvør øðrum; tola at onnur hava aðrar
hugsanir uttan av verða særd, og uttan
av umganga felagsskap við tey, sum
hugsa øðrvísi; vísa umsorgan fyri hvør
øðrum; eru trúgv móti hvør øðrum – ja
eg kann halda áfram við einum langum
lista.
Men hetta verður eitt av høvuðsevn
unum, sum vit fara at arbeiða upp á í
komandi ári.
Vit gleða okkum til eitt framhaldandi
samstarv og stíga við treysti inn í nýggja
árið.
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ARBEIÐSDAGUR
So verður aftur kallað
saman til ein arbeiðsdag
í Filadelfia
Hesaferð verður hann
leygardagin 30. jan.
kl. 10.00-12.00

Hvørt mikukvøld kl. 20

Vit síggjast

⛑⛏📏

„Himmal á jørð“

Liva vit í ljósinum, so hava vit veruliga
samfelag hvør við annan (1. Jóh. 1,7)

Góða samkomufamilja – gott nýggjár
Í trúnni líta vit inn í eitt nýtt ár, við
dirvi, vón, væntan og gleði. Okkara
vón fyri nýggja árinum er ikki grundað
á vánaligar royndir, men á lyfti Guds,
sum eru livandi og sonn í allar ævir, og
okkara hjørtur eru fylt av takksemi fyri
Guds ríku náði, sum Hann hevur víst
okkum aftur og aftur.
Lítandi aftur um bak, eru vit takksom
fyri Hansara trúfesti, Hansara nærveru
og Hansara hjálp á allan hátt. Eins og
øll onnur kunnu vit ikki annað enn

sannað, at 2020 var eitt løgið ár. Men í
allari óvissuni hava vit biðið um, at Gud
skal verja okkara fólk og land, og vit eru
takksom fyri júst Hansara hjálp. Jú tað
eru nógv, sum eru ávirkaði av Corona,
tað verið seg fíggjarliga, sálarliga og lik
amliga. Tó hugsi eg, at isolatiónin, sum
mong hava verið útsett fyri, er eitt tað
ringasta, og vit biðja áhaldandi um
Guds hjálp inn í allar umstøður.
Tað vóru 2 ting, sum eg kendi sera
týdningarmikið at biðja inn í. Tað fyrra
var, at ótti ikki mátti fylla hjørtu okkara,

JANUAR 2021
Leygardagur
Sunnudagur

Mánadagur

2.
3. Kl. 11.00

4. Kl. 20.00

Leygardagur 9.
Sunnudagur 10. Kl. 11.00

Mánadagur 11. Kl. 20.00

Reingerð: Nomi og co.
Morgunmøti
Møtivertar: Ólavur, Liss og Ruby
Leiðari: Jóhan Hendrik
Lovsongsleiðari: Tummas, Øll
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: Tummas J.
Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas J.
Reingerð: Karin og co.
Morgunmøti v. breyðbróting
Møtivertar: No-omi, Marner, Helen og Sjúrður
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ljoma
Talari: Mariann
Bønarskúlin
Ábyrgd: Hans
Lovsongsleiðari: Jacobina

Í sunnudagsskúla ganga, ein gleði er tað mær,
ja vikuna so langa, mær leingist koma har.

Leygardagur 16.
Sunnudagur 17. Kl. 11.00

Mánadagur 18. Kl. 20.00
Leygardagur 23
Sunnudagur 24. Kl. 11.00

Mánadagur 25. Kl. 20.00
Leygardagur 30.
Sunnudagur 31. Kl. 11.00

Reingerð: Ruby og co.
Morgunmøti
Møtivertar: Nora, Jóhann og David
Leiðari: Ása O.
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Jóhan Hendrik
Bønarskúlin
Ábyrgd: Anna
Lovsongsleiðari: Tummas J.
Reingerð: Anna og co.
Morgunmøti v. breyðbróting
Møtivertar: Áshild, Merlie og Leif
Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Lillian, bólkur III
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: Anna-May
Bønarskúlin
Ábyrgd:
Lovsongsleiðari: Jacobina
Reingerð: Conny og co.
Morgunmøti
Møtivertar: Maibritt, Anton Petur og Sólrun Andr.
Leiðari: Marner
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: Alex

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

Nær sunnudagsskúlin og
bíbliuflokkurin byrja aftur, verður lýst
nærri á møtunum.

Vit hava ikki avgjørt enn, nær vit byrja aftur. So tit mugu lurta gott eftir á
møtunum, tí har fáa tit kunning um, nær sunnudagsskúlin og bíbliuflokkurin
byrja aftur. Vit gleða okkum so nógv at møtast aftur.

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

