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„Himmal á jørð“

Felagsgudstænastan 2022

Henda dagin, eg skuldi fyrireika meg til 
at hava eitt orð, kom kærleikskúlan, ið 
Eli Smith hevur sniðgivið fram fyri meg 
og eg mátti finna hana fram, tí eg kendi 
tað sum, at tað eru fólk, ið hava brúk 
fyri einari serligari heilsan. 
 Landslagsmyndin á kærleikskúluni 
2020, er ein vatnlitsmynd, sum er gjøgn 
um skygd. Á botninum eru 
eggini úr leka steini, um gyrd 
við myrkum sandi úr Søltu
vík. Kærleikskúlan avmyndar 
spógv an.

 Spógvin kemur vanliga til Føroyar 
seinnapartin í apríl, og tá ið komið er 
út um krossmessu (3. mai), hoyra vit 
hansara vakra bríkslandi mál í bø og 
haga. Hann eigur um somu leiðir sum 
tjaldur, men í vølli. Til reiður grevur 
hann sær eina kullu, sum hann oftast 
klæðir innan við deyðagrasi ella mosa. 
Seinna partin í mai verpur hann, og 23 
ella 24 dagar eftir, at seinasta eggið er 
vorpið, kemur út.
 Seinna partin í august fara teir at 
rýma. Um veturin sigast teir at vera í 
Suðurafrika.
 Sum barn minnist eg, hvussu vit 
gleddu okkum, at síggja spógvan, ið 
hevði reiður uppi móti markinum mill
um bøin hjá okkum og hagan.
 Tá spógvin sást, vistu vit, at nú var 
ikki leingi til summarið av álvara byrj

aði.
 Líka so væl sum spógvin 
boðar frá, at nú er summarið 
í nánd, kenni eg, at hetta er 
ein heilsan til tín um, at fyri 
teg og títt lív er summarið í 

nánd ella, at ein nýggj tíð stendur fyri 
framman.
 Tú hevur møguliga kensluna av, at tú 
hevur verið ígjøgnum ein langan kaldan 
vetur, ið tú hevur ringt við at leggja 
aftur um, ella koma víðari úr. 
 Hesin boðskapurin er beinleiðis inn 
í støðuna hjá tær og líka sum spógvin 
boðar frá, at summarið er í nánd, fært tú 
henda boðskapin um, at fyri teg stendur 
summarið fyri framman.
 Hetta er ikki eitt vanligt summar, 
men eitt nýtt summar, við nýggjum 
møguleikum. Fyri at tú skalt uppliva 
hetta, mást tú grípa hesum, tí tað er 

fyri teg og fyri samkomuna. Vit hava 
verið ígjøgnum veturin, várið og nú 
stendur summarið fyri framman, ið 
boðar um eina nýggja tíð, við nýggjum 
møguleikum.
 Vit hava hoyrt uppreisnarboðskapin, 
og í Matteus 28,18, sigur Jesus: Mær er 
givið alt vald í Himli og á jørð. Vit hava 
ein Frelsara, ið hevur vunnið ein full
komnan sigur á deyða, sjúku og annars 
øllum tí, ið vit sum menniskju kunnu 
møta á okkara lívsleið. 
 Eg vil við hesum heita á teg um, at 
taka hetta orðið og gera tað til títt orð. 

Ása O.

Ein nýggj tíð, við nýggjum møguleikum

Týskvøldið 19. apríl var felagsguds tæn
asta í Lívdini, har kirkjur og samkomur 
í Havn hava eina guds tænastu/møti 
sam an. Hesar gudstænastur byrjaðu í 
katólsku kirkjuni í 2007, har Dánial 
á Dul Jacobsen talaði, og síðani hevur 
hetta verið hildið 3. páskadag. Men í 
2020 og 2021 var avlýst vegna corona. 
 Eg minnist at í byrjanini kendi tú 
var semi, tí tiltakið var nýtt, og vit vóru 
ikki von við at vera saman til felags
gudstænastu. Hetta var so 17. ferð, vit 
hildu gudstænastuna, og tað er SO stór 
broyting frá byrjan og til nú. Guds
tænastan í ár var so friðfull og gleðisfylt, 
og ein kundi veruliga merkja, at vit eru 
komin hvør øðrum rættuliga nógv nærri 
– tingini hava flutt seg, og vit hugsa ikki 
um at ivast í at góðtaka hvør annan, líka 

mikið um vit eru fríkirkja, protestantar 
ella katolikkar. Tað haldi eg er tað størsta 
við gudstænastuni.
 Annars var innihaldið í Gudstænast
uni sera gott. Talan hjá Una var serstak
liga góð; søgan hjá adventistaprestinum 
Allan var eisini avbera góð; sangurin 
var góður og Frelsunarherurin luttók 
við hornorkestri, sum teir hava gjørt til 
hvørja felagsgudstænastu.
 Mær tykir at hetta felagsarbeiðið 
hevur týdning fyri Havnina, og eg vil 
tí eggja øllum til at vera tilvitað um 
hetta arbeiðið, og hava hetta við í bøn
ar lívinum. Vit hava havt okkurt annað 
felagstiltak, og vit eru áhugaði at gera 
meira enn bara ta einu árligu guds  tæn
astuna. Men livst so spyrst.
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Sunnudagur 1. Kl. 11.00
Kl. 11.45

Morgunmøti við breyðbróting
Barnamøti
Møtivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg
Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur III
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: Alex
Kaffivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg

Mánadagur 2. Kl. 19.00 Felagsbønarmøti í Libanon í Sørvági 
Fríggjadagur 6. Kl. 20.00 Ungdómurin hittist
Leygardagur 7. Reingerð: Conny og co.
Sunnudagur 8. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti
Barnamøti
Møtivertar: Anton Petur, Fríðbjørn og Fridah
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Eirikur, bólkur I
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: Eyðun Zachariasen
Kaffivertar: Anton Petur, Fríðbjørn og Fridah

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

Leygardagur 14. Reingerð: Katy og co.
Sunnudagur 15. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti við breyðbróting
Barnamøti
Møtivertar: Nora, David og Kári
Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur II
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Tummas J.
Kaffivertar: Nora, David og Kári

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

Fríggjadagur 20. Kl. 20.00 Ungdómurin hittist
Leygardagur 21. Reingerð: Áshild og co.
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Sunnudagur 22. Kl. 11.00
Kl. 11.45

Morgunmøti
Barnamøti
Møtivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður 
Leiðari: Anna G.
Lovsongsleiðari: Ingun, bólkur III
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Mariann
Kaffivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður

Mánadagur 23. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: 
Lovsongsleiðari: Jacobina

Fríggjadagur 27. Kl. 20.00 Ungdómurin hittist
Leygardagur 28. Reingerð: Mariann og co.
Sunnudagur 29. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti við breyðbróting
Barnamøti
Møtivertar: Merlie og Linda
Leiðari:AnnaMay
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: AnnaMay
Kaffivertar: Merlie, Ruby og Linda

Mánadagur 30. Kl. 20.00 Lovsongs- og forbønarmøti
Ábyrgd: Hildibrandur
Lovsongsleiðari: Tummas J.

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

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


