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„Himmal á jørð“

Síðani mars mánað hevur ongin fram
leiðsla verið av bróstsukur og sleiki
sneis um. Eg havi havt ábyrgdina av 
bróst    sukurframleiðsluni og Sunneva 
Justin us sen av sleikisneisum.

 Vit hava gjørt bróstsukur ein leygar
dag um mánaðin og sleikisneisirnar eftir 
sum tað passar hjá teimum. Samlaða 
søl an er uml. 100.000,00 kr um árið.
 Hetta er sera nógvur peningur, sum 
fer óskerdur til missiónsarbeiðið. Vit 
hava í nógv ár stuðlað millum annað 
fam iljuni Dunya í Ghana, Jan og Eydnu 
í Danmark, Mary og Joern í Týsklandi 
o.ø.
 Tað hevði glett meg um onkur hevur 
hug at taka ábyrgdina og halda fram í 
tænastuni, so hetta sera týdningarmikla 
arbeiðið ikki dettur niður fyri.

Vh Conny Háskor

Missiónsarbeiðið hjá Logos

Sunnudagin 20. sept. talaði Kurt 
Christensen í Filadelfia, og eg upplivdi 
ein sera greiðan boðskap inn í okkara 
tíð, at halda fokus á Jesus og Hann 
eina. Hann læs ymisk skriftorð, o.m.o. 
omanfyri nevnda. Hetta er tá Jesus 
saman við Pæturi, Jákupi og Jóhannesi 
var uppi á fjallinum, og dýrd Guds 
skein og Hann fekk aðra útsjónd. Pætur 
skjeyt upp, at teir skuldu byggja 3 
bústaðir, men brádliga talaði Gud út úr 
skýnum, og so, tá ið teir hugdu upp, sóu 
teir ongan uttan Jesus eina. Kurt peikaði 

á, at øll okkara tráan eftir upplivingum 
s.s. grøðing, manifestatiónir, náðigávur 
v.m. var øll at finna í Jesusi, og tessvegna 
má alt okkara fokus vera á Hann.
 Fyri mær var hetta ein so ríkur og 
áminnandi boðskapur, sum peikar á, 
at vit ikki eiga at søkja gávur o.a. fyri 
gávurnar skuld, men vit søkja Kristus 
fyrst og fremst, tí alt er at finna í 
Honum. Jesus gav okkum boðini: Søkið 
fyrst ríkið Guds, so skal alt annað verða 
givið tykkum umframt. Vit syngja ein 
enskan sang, sum sigur „It’s all about 
You”, og tað er júst tað, tað er. Faðirin 
talaði í skýnum og minti á tað sama: 
Hetta er sonur Mín, hoyri Hann.
 Í mínum hjarta leingist mær sooo at 
síggja Guds ríki á jørð, og at heimurin 
bæði her hjá okkum og allastaðni, 
skal myndast av Hansara góðsku og 
kærleika við grøðingum og signingum 
annars. Men loyndarmálið liggur í at 
verða 100% hugtikin av Jesusi, tí alt er 
í Honum, og við at søkja Hann meir 
og meir, broytist heimurin rundan 
um meg og Guds dýrd gerst meira og 
meira sjónlig, júst sum Pætur, Jákup og 
Jóhann es upplivdi á fjallinum.
 Ein góð og gevandi áminning um 
ikki at lata allar møguligar hugsanir og 
mein ingar um alt møguligt órógva okk
ara longsul eftir Honum.
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Og táið teir hugdu upp, sóu teir ongan 
                                       uttan Jesus eina. Matt. 17,8

Merrick í London, og í Føroyum, tá tey 
vitjaðu Húsið Vón í 2019.  
 Vit hoyrdu bæði tvey, tá vit vitjaðu 
í Eastgate; tey eru sera ymisk, men 
sera gevandi bæði í undirvísing og við 
Andans nærveru. Tí gleða vit okkum til 
at fáa tey á vitjan, og ivast ikki í, at vit øll 
verða ríkaði almikið við teirra luttøku.
 Vit gleða okkum almikið til heyst
stevnuna, og vit heita á teg, saman við 
okkum at minnast heyststevnuna í bøn, 
so vit fyrireika okkara egnu væntanir, og 
tala inn í andaverðina, so vit lata upp 
fyri eini himmalskari stevnu, ið ikki 
verður avlýst vegna corona.
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Heyststevnan framhald



Leygardagur 3. Reingerð: Nomi A. og co.
Sunnudagur 4. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Hans Andrias, Jannet og Kári
Leiðari: Anna May
Lovsongsleiðari: Lillian, øll
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Ásbjørn

OKTOBER 2020 Mánadagur 5. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 10. Reingerð: Karin H. og co.
Sunnudagur 11. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti v. breyðbróting
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Ólavur, Liss og Ruby
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Sam

Mánadagur 12. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Lovsongsleiðari: Jacobina

Leygardagur 17. Reingerð: Ruby og co.
Sunnudagur 18. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður
Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Tummas, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: Tummas J.

Mánadagur 19. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Anna
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 24. Reingerð: Anna og co.
Sunnudagur 25. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti v. breyðbróting
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Nora, Jóhann og Hans
Leiðari: Marner
Lovsongsleiðari: Lillian, bólkur III
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: Jóhan Hendrik

Mánadagur 26. Kl. 20.00 Lovsangur v. forbøn
Lovsongsleiðari: Jacobina

Fríggjadagur 30. Kl. 20.00 Heyststevna
Leygardagur 31. Kl. 10.00 Heyststevna 

Reingerð: Conny og co.

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

Heyststevnuna 30. okt.-1. nov.
Tíðin gongur skjótt og enn einaferð 
eru vit komin væl inn í heystið. Enn er 
tó ikki eydnast okkara sam feløgum at 
renna frá corona, ið blívur við at liggja 
sum ein forðing yvir okkara landi eins 
og alla aðrastaðni í heiminum. 
 Coronastøðan førdi við sær, at vit í 
vár valdu at útseta hvítusunnustevnuna, 
og ístaðin fokusera á heyststevnuna. 
Sum fleiri tykkara nokk minnast, høvdu 
vit bjóðað parinum Theresu og Andy 
Merrick úr Glasgow til hvítusunnu stevn
una. Tá vit gjørdust greið yvir, at okkara 
ætlan við hvítusunnustevnuni ikki fór at 
lata seg gera, og at vit tað sama kundu 
útseta stevnuna, valdu vit eisini at spyrja 
Theresu og Andy Merrick um tey kundu 
koma til heyststevnuna ístaðin. Hesum 
játtaðu tey fyri, og tí arbeiða vit nú við 
at leggja tilrættis heyststevnuna við 
Merrickparinum 30. okt. til 1. nov. 
 Húsið Vón hevði takkað ja til at verða 
partur av hvítusunnustevnuni, og tí 
sam starva vit eisini við tey um heyst

stevnuna í ár. Ferðaseðlar og hotel er 
bí lagt, tí sum sagt eru fyrireikingarnar 
í gongd og nei: vit hava ikki gloymt 
corona – tíanverri (er freistandi at siga). 
Sum umstøðurnar eru í løtuni hevur 
Merrickparið møguleika at koma til 
heyststevnuna. Tey koma eina lítla viku 
áðrenn og kunnu tí náa at kanna seg 2 
ferðir áðrenn stevnan byrjar. So í verð
andi støðu síggja vit fyri okkum, at 
heyst stevnan kann gjøgnunførast, men 
tað verður í samsvar við øll tilmæli. Út 
yvir at spritta hendur, ikki at geva hond 
ella klemm, so skal frástøðan eisini hald
ast. Vit koma at skipa sitiplássini við frá
støðu og mongd í huga, men kunnu tí 
ikki garantera at 100 fólk sleppa inn til 
hvørt møti. Broytist støðan, so tillaga vit 
ætlanirnar eftir evt. nýggjum tilmælum 
frá myndugleikunum, og vit eru greið 
yvir, at enn er vandi fyri, at vit noyðast 
at avlýsa stevnuna.   
 Annars kann sigast um talaragestirnar, 
at vit í SLB møttu Theresu og Andy 
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