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„Himmal á jørð“

Opinb. 19,10: Tí vitnisburður Jesusar er 
andi profetorðsins!
Hetta vóru inngangssorðini hjá Wayne 
2. hvítusunnudag. Vit hava nú nakrar 
ferðir havt vitjan av Wayne Simm onds, 
og hvørja ferð hann talar og undirvísir, er 
hann bara meira og meira áhugaverdur 
og gevur íblástur til eitt ríkt og sterkt 
Guds lív.
 Hetta møtið 2. hvítusunnudag var 
evn ið: Týdningurin av at tala orðið! Út
fyri bíbliuørindi Op. 19,10, sum Wayne 
las, havi eg í mínari Bíbliu skriv að: The 
creative power to bring what is declared 
into being! 
 Wayne byrjaði við útsøgnini, at hetta 
evnið var tíanverri so yvirsæð av nútíð
arsamkomuni, og fíggindi okkara hevur 

megnað at stolið henda sannleika frá 
okkum. Vit hava tó í okkara samkomu 
viðgjørt hetta nakað. Fyri tíð síðani 
tosaðu vit nógv um týdningin, at vit 
signaðu = tala signing yvir familju, 
vinir, arbeiði o.s.fr. Júst tí, at Gud hevur 
skapt og endurføtt okkum til at tala orð 
Hansara út. 
 Wayne vísti á frá skriftunum, hvussu 
Orðið varð talað: Gud segði verð ljós, 
og ljós var; Jesus segði við fikutræið at 
tað aldrin aftur skuldi bera ávøkst, og 
so varð; Jesus talaði móti storminum og 
segði Tig og verð stilt, o.s.fr.
 Tíanverri hugsa vit alt ov lítið um 
týdn ingin av tí vit siga. Vit hava lyndi til 
at tala, eins og heimurin talar; t.v.s. vit 
tala negativt um alt, sum heimurin lýsir 

Avbera góð hvítusunnumøtir!
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negativt, og vit niðurgera politikarar 
saman við teimum, sum ákæra; og 
vit hugsa ikki um tað, hugsa ikki um 
hvussu stóra ávirkan okkara orð hava. 
Tað er tí altíð eitt wakeup call at tala 
í samsvar við Guds hjarta. Gud hevur 
vón fyri tær og mær; Gud hevur vón fyri 
heiminum (menniskjunum), og Guds 
hjarta talar út av kærleikanum. Hetta 
er tað Hann hevur kallað okkum til at 
umsita: At tala orðini, sum ganga út frá 
Hansara hjarta. 
 Tað var ein sera sterkur boðskapur, og 
vit fara at halda fram at minna hvønn 
annan á týdningin at bera jaliga og 
vónríka talu.
 At enda minti Wayne á, at vit eiga at 
tala signing yvir okkara egna lív, okkara 
familju, okkara umhvørvi v.m. Tað er 
ikki nokk bara at hugsa tað, men at tala 
tað út. 

Á fyrra møtinum talaði hann um 
trúnna og at hava álit, so vit tora at bíða 
eftir bønarsvari, og eisini hvussu nógv 
tað kann kosta. Gjøgnum hetta seinasta 
árið við corona, hava tey ikki kunna 
havt bíbliuskúlar, so sum tey plagdu, 

men Gud hevur syrgt fyri teimum á ein 
yvirnatúrligan hátt. Hann nevndi m.a., 
at tey hava keypt hús, hóast lítla og onga 
inntøku; tey hava verið við at byrja ein 
ítróttaeftirskúla í norður Jylland, og 
tey hava stovnað nýggjan bíbliuskúla 
í Eysturevropa. Tey hava upplivað so 
nógv undur, men samstundis vísti hann 
á, at tað hevði kostað. Tað rørdi okkum 
øll, tá hann greiddi frá, at støðan viðv. 
eftirskúlanum gjørdist vónleys beint sum 
skúlin skuldi byrja. Og í síni desperatión 
rópti hann á Harran, og meðan hann 
koyrdi heim frá flogvøllinum í Aalborg 
á veg til Thisted talaði Harrin og segði: 
Now look what your Father can do! Og 
hann var so yvirtikin av Guds nærveru, 
at hann mátti steðga bilinum og bara 
gráta. Og fylgjandi dagar upplivdu tey 
undur oman á undur.
 Tað var so trúarstyrkjandi at hoyra, 
og eg haldi, at vit øll sótu bara við so 
stórum takksemi fyri Guds trúfesti, um 
bert vit hava álit á Honum.
 Jú sera góð hvítusunnumøtir, og 
prakt fult at vera saman við teimum úr 
Húsinum Vón, sum luttóku í møtunum.
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Leygardagur 5. Reingerð: Noomi og co.
Sunnudagur 6. Kl. 11.00 Morgunmøti

Sunnudagsskúli
Møtivertar: Majbritt, Anton Petur og Sólrún
Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Nomi, Øll
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Mariann
Kaffivertar: Majbritt, Anton Petur og Sólrún

Mánadagur 7. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Anna
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 12. Reingerð: Merlie og co.
Sunnudagur 13. Kl. 11.00 Morgunmøti við breyðbróting

Sunnudagsskúli
Møtivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður
Leiðari: Anna G.
Lovsongsleiðari: Tummas J.
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: Vinjard Magnussen
Kaffivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður

Mánadagur 14. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Jacobina

Leygardagur 19. Reingerð: Malena og co.
Sunnudagur 20. Kl. 11.00 Familjumøti

Møtivertar: Merlie, Leif og Linda
Leiðari: Conny
Lovsongsleiðari: bólkur II
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: 
Kaffivertar: Merlie, Leif og Linda

Mánadagur 21. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Ása O.
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 26. Reingerð: AnnaMay og co.

JUNI 2021 Sunnudagur 27. Kl. 11.00 Morgunmøti við breyðbróting
Møtivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur III
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: AnnaMay
Kaffivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg

Mánadagur 28. Kl. 20.00 Lovsongs- og tilbiðjanarmøti
Ábyrgd: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Jacobina

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

Vit enda sunnudagsskúlaárið við fam
ilju møti tann 20. juni kl. 11.00.
 Vit hava spurt okkara grilltoymi um 
at standa fyri grillini og hava teir játtað 
hesum. Vit vilja takka tykkum og siga 
stóra túsind takk fyri, at tit altíð eru við 
og gera tykkara, at dagurin eydnast so 
væl.
 Um veðrið og korona halda sær, so 
verður hetta ein góður dagur fyri allari 
samkomuni at koma saman og hugna 
sær. Vit byrja familjumøti kl. 11.00 og 

aftaná verður hugni, grill og spæl úti í 
skúlagarðinum.
 Vit heita á øll foreldur, um at lata 
børnini hava uttandura leikur við s.s. 
súklur, rennuhjól, o.a. sum tey kunnu 
hugna sær við.
 
Verið hjartaliga vælkomin øll somul – vit 
gleða okkum til dagin og alt er ókeypis.

Conny

Nú nærkast summarið og summarfrítíðin
Sunnudagsskúlin hevur summarsteðg 

frá 20. juni til 29. august


