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„Himmal á jørð“

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

Op. 4:1 Síðani fekk eg at síggja dyr vera 
latnar upp í Himli, og hin røddin, sum eg 
frammanundan hevði hoyrt tala til mín 
– eins og ljóð av lúðuri – segði við meg: 
„Kom upp higar, so skal Eg vísa tær tað, 
sum hereftir fer at henda!“

Eg minnist, fyri einari tíð síðani, at eg 
blakaði breyð út til fuglarnar í havanum. 
Har vóru nógvir smáfuglar og likkurnar 
sveimaðu uppi yvir. 
 Tá eg hevði blakað út, fóru smáfugl ar
nir eftir breyðinum, og teir klandraðust 
so illa um tað, eg hevði givið teimum, 
at teir sóu ikki, at eg hevði blakað meir 

út, soleiðis at tað var nóg mikið til allar. 
Men likkurnar, sum sveimaðu hægri 
uppi, høvdu betri útsýni og sóu tað, eg 
nú hevði blakað út, og tær fóru beint 
eftir tí. „Menniskja kom upp hagar“.
 Harrin ynskir at taka samkomu sína 
eitt stig víðari. „Level Up“ Hann vil hava 
okkum at koma „upp til Hansara“. 
 Hetta krevur av okkum, at vit kunnu 
ikki longur hugsa sum vit gjørdu, tosa 
sum vit gjørdu og liva sum vit gjørdu. 
Tí um vit vilja hava fatur á tí, mugu 
vit fyrihalda okkum til ein nýggjan 
veruleika. „Menniskja kom upp hagar“. 

Framhald á s. 4

Level Up (eitt stig upp)

Um tú ert vanur at koyra eftir einum 
smøl  um einsporanum bygdavegi, har 
hámarksferðin er 50, við einstøkum 
víki plássum, og síðani endar á die Auto 
bahn í Týsklandi, tá kanst tú ikki longur 
fyrihalda teg til treytirnar á bygda veg
num. Nú má ferðin upp, helst á sama 
stig, sum hinir bilarnir, og tú mást 
fyri Guds skyld ikki gloyma at blinka 
ella at hyggja eftir blindvinklunum, 
skaðin kann blíva øgiligur, um tú ikki 
fyriheldur teg til tann nýggja veruleikan 
á hesum stóra motorvegi. „Menniskja 
kom upp hagar“. 

Orðið frá Gud um, at hann vil taka 
okkum longur upp, hevur alt í sær til, at 
vit kunnu eydnast, men tað verð  ur ikki 
uppfylt uttan vit spæla við „Menniskja 
kom upp hagar“. 

Hetta krevur, at vit lurta eftir Heil aga 
Andanum og gera neyðugu broyting
arnar til tann veruleika, sum vit ynskja 
at liva í –. Hetta kemur ikki av sær sjálv
um. „Menniskja kom upp hagar“. Inn
bjóðingin er til okkum, at vit mugu fara 
upp til Hansara so, at hann kann vísa 
okkum.

Fíggindin hoyrir heima undir okkara 
fótum. Hetta vilja vit síggja meira og 
meira, so hvørt sum vit síggja veruleikan 
út frá einum Himmalskum perspektivi 
og skilja hvussu Himmalin opererar. 
„Menniskja kom upp hagar“. 

Regin við Skipá

Ein opin himmal
Sunnudagin 19. februar høvdu vit eina 
sermerkta gudstænastu á ymiskan hátt. 
 Anna Guttesen leiddi møtið, og byrj
aði við Guds orði. Eftir hana tók Nomi 
yvir fyri at leiða lovsang, men hon bar 
eisini ein sera, sera sterkan vitnisburð 
fram, og man kendi at himmalin opn
að ist yvir møtinum. Nógv fólk vóru 
burtur stødd, m.a. vóru 17 guttar túr 
við Norrønu, men undir lovsanginum 
hevj aði sangurin seg í eina yvirnatúrliga 
dimensión. Tað ljóðaði sum salurin var 
fullur av fólki, og sterkar mannsrøddir 
hoyrdust eisini í sanginum, og eftir 
møti vóru fleiri, sum høvdu lagt hetta 
til merkis, so eingin ivi er um, at einglar 
luttóku í sanginum. Ragnar hevði ein 
avbera góðan boðskap, og hevði fingið 
sama skriftorð at tala út frá, sum Anna 
bar fram í byrjanini. Ingun deildi eisini 
eitt profetiskt orð, og alt møtið gekk 
eftir sama tráði. At enda bar Regin eina 
heilsan frá Heilaga Andanum, sum 
hann hevur skrivað her í blaðnum. 
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Leygardagur 4. Reingerð: Noomi og co.
Sunnudagur 5. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti við breyðbróting
Barnamøti
Møtivertar: Nora, David og Kári
Ábyrgd/Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Ingun, bólkur III
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Regin
Kaffivertar: Nora, David og Kári

Mánadagur 6. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd/leiðari: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas

Mikudagur 8. Kl. 19.30 Ársfundur
Leygardagur 11. Reingerð: Merlie og co.
Sunnudagur 12. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti
Barnamøti
Møtivertar: Noomi og Marner
Ábyrgd/Leiðari: Ása O.
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Sam
Kaffivertar: Noomi og Marner

Mánadagur 13. Kl. 19.00 Felagsbønarmøti í Soli Deo Gloria
Leygardagur 18. Reingerð: Malena og co.
Sunnudagur 19. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti við breyðbróting
Barnamøti
Møtivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg
Ábyrgd/Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur II
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Mariann
Kaffivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg

Mánadagur 20. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd/leiðari: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas J.

MARS 2023 Leygardagur 25. Reingerð: AnnaMay og co.
Sunnudagur 26. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti
Barnamøti
Møtivertar: Anton Petur, Fríðbjørn og Linda
Ábyrgd/Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur III
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: AnnaMay
Kaffivertar: Anton Petur, Fríðbjørn og Linda

Mánadagur 27. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd/leiðari: Hildibrandur
Lovsongsleiðari: Tummas J.

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

ÁRSFUNDUR 
Mikukvøldið 8. mars kl. 19.30 verður okkara 
ársfundur. Vit heita á øll um at møta fjølment 
upp.

Leiðslubólkurin

Guttatúrur við Norrønu
Eitt av stjørnuskotunum í Filadelfia eru 
guttakvøldini, sum Levi og Tummas 
D. regluliga skipa fyri. Og fyri triðju 
ferð hava guttarnir verið túr við 
Norrønu. Hóskvøldið 16. febr. fóru 
vit av Havnini áveg til Hirtshals tur/
retur, og endamálið var, sum Tummas 
D. orðaði tað, avslapning, relatiónir og 
Guds orð. Alex hevði 3 andaktir, sum 
allar vóru málrættaðar til okkum menn. 
Nakað heilt serligt við túrinum var, at 
hóast ódnarveður var í DK, so var einki 
rull og eingin sjóverkur í heilatikið. Og 

endamálið við túrinum var so avgjørt 
rokkið; vit nýttu ferðina og felagsskapin, 
ótu góðan mat bæði til sál og likam. Eg 
vil nýta høvi at takka Levi og Tummas 
D. fyri eitt fyrimyndarligt arbeiði, og 
fyri at teir skapa so góðan felagsskap, 
sum guttakvøldini hava givið okkum. 
Til endan á túrinum fingu vit ein heilan 
dag eyka, við tað at veðrið í FO ikki 
loyvdi okkum at leggja at í Havn fyrr 
enn mánadag seinnapart; og vit nýttu 
tað 😊!
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