
 

Sunnudagin 5. mai kl. 11.00 
Familjumorgun 
Lýsing á forsíðu 
 

Týskvøldið 7. mai kl. 19.30 
Føðingardagur við borðhaldi og 
sangløtu fyri Eyðuni á Lakjuni. 
 

Mikukvøldið 8. mai kl. 19.30 
Símun Pætur á Torkilsheyggi 
Kvinnurnar og lærusveinarnir.. 
 
Mikukvøldið 15. mai kl. 19:30 
Ragnhard Petersen 
Orð og frágreiðing um KFS 
 

Sunnudagin 12. mai kl. 18.00 
Møti – ung skipa fyri 
Vitnisburðar vm. 
 

Mikukvøldið 22. mai kl. 19.30 
Johann Petersen 
Evni... 
 

Sunnudagin 26. mai   
Húsbólkar 
 

Mikukvøldið 29. mai kl. 19.30  
Jóan Magnus Rasmussen 
Støða og tilstandur okkara í Kristusi.  
  

 
 

Hvønn sunnudag – vanliga: 
Kl. 11.00: Møti og sunnudagsskúli      
Kl. 18.00: Møti 
Hvørt mikukvøld 
Kl. 19.30: Bøn og bíbliulæra 

Sunnudagin 5. mai kl. 11.00 er 

familjumorgun aftur á skránni. Tað 
eru sunnudagsskúla lærarnir sum í 
fleiri ár hava skipa hetta 
afturvendandi møti. Vit gleða okkum 
at síggja og hoyra tey bera Guds orð 
fram til okkum øll sum lurta. Vónandi 
síggja vit eisini nýggj andlit sum 
kanska kenna tað lættari at koma við 
familjuni til hetta løtuna, sum júst er 
rætta til familjur við smærri børnum. 
Annars er hetta eitt møti sum er væl 
vitja av øllum aldurbólkum. At enda 
við geva vit okkum góða tí at eta og 
práta saman. Sí lýsing á forsíðuni.  
 
 

Týskvøldið 7. mai verður føðingar-
dagur hjá Eyðuni á Lakjuni hildin í 
Siloa. Sí annars lýsing á Facebook 
“Babba fyllir 60” 
 
Mikukvøldið 8. mai talar Símun 
Pætur á Torkilsheyggi. Evni er: 

Kvinnurnar og læru-
sveinarnir sum 
fylgdu Jesusi. Hetta 
lesa vit um í Mat. 
Kap. 10:1 og Mat. 
Kap. 27:55-56 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sunnukvøldið 12. Mai er møti har 
ung skipa fyri. Hesið møtini tey ungu 
hava tykið ábyrgd hava verið til gleði 
og uppbygging fyri alla samkomuna. 
Vit hoyra vitnisburðar og skiftandi 
møtistílur merkir møtini. Verði 
vælkomin til hesa løtuna har 
gleðiboskapurin verður boðaður til 
frelsu fyri einhvønn. Drekkamunnur 
verður aftaná. 
  

 
Mikukvøldið 15. mai fer Ragnhard 

Petersen, ættað-
ur úr Fuglafirði, at 
greiða frá virk-
seminum hjá KFS 
sum er felagskap-
urin hjá Kristnum 
lesandi skúlaung-
dómi og lesandi. 

Tey virka í skúlaumhvørvinum við 
regluligum andaktum, og ymsum 
tiltøkum sum td. tá kendi 
onglendingurin John Lennox vitjaði í 
Føroyum og helt fyrilestrar og svaraði 

spurningum.  
 
 
Mikukvøldið 22. 
mai talar Johann 

Petersen úr Havn. Hann er ma. væl 
kendur millum tey ungu frá sínum 
arbeiði í Ebenezer og Zarepta. Mong 
munnu kenna mammu hansara 
Angelu frá barnasendingun-um í 
Kringvarpinum. Johann fer at tala 
um.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikukvøldið 29. mai talar Jóan 

Magnus Rasmussen 
um evni hann kallar: 
“Støða og tilstandur 
okkara í Kristusi” 
Uttan at vita hvat 
Jóan Magnus fer at 
verður um, so 
kunna tey gleðast, 

sum hava tykið við trúgv á Jesus 
Kristus. Hetta snýr seg eisini um náði 
og kærleiki Guds sum so væl er skriva 
um í orðinum á baksíðuni. 
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Hjarta tykkara óttist ikki! Tit trúgva á Gud – trúgvið á Meg við! 
Jóhannes 14:1 
 

Jesus var komin fram ímóti endanum av lívi sínum á jørðini. Hann hevði virkað 
í umleið trý ár saman við lærisveinum sínum. Hann hevði verið mongum 
menniskjum til hjálpar á mangan hátt – hevði gjørt mong undurverk – hevði 
talað troystarrík orð – hevði tikið børnini til sín – og so mangt annað. 
 

Mong høvdu verið glað fyri alt tað, hann hevði gjørt. Hann hevði fingið nógvar 
vinir. Men hann hevði eisini fingið nógvar fíggindar. Mong vóru tey, sum ikki 
vildu hava nakað við hann at gera. Nú var hann saman við lærisveinum sínum. 
Hann hevði etið eina máltíð saman við teimum og fór síðani at tala til teirra – 
ella rættari at samtala við teir. Hann hevði longu borið upp á mál við teir, at 
hann fór ikki at vera so leingi saman við teimum aftrat. Lærisveinarnir elskaðu 
Jesus, og teir vóru sorgarbundnir av orðum hansara um, at hann skuldi fara frá 
teimum. 
 

Tí fór hann at tala troystarorð til teirra. Tað er hjartanemandi at lesa, hvussu 
stóran kærleika og inniliga umsorgan, hann hevði fyri teimum – serliga, tá ið 
hugsað verður um, hvørjum umstøðum, hann sjálvur var í.  
 

Hann visti, at hann um fáa tímar skuldi fara ígjøgnum ómetaliga líðing. Hann 
visti, at hann fór at verða háðaður og spottaður, at fólk fóru at spýta í andlit 
hansara, at hann fór at verða húðflongdur. Og hann visti, at hann fór at verða 
negldur til ein kross og hongdur upp til spott og háð, hjá øllum teimum, sum 
komu framvið og stóðu og hugdu at. Hann visti eisini, at hann hangandi á 
krossinum fór at verða noyddur at rópa í angist síni: “Gud Mín, Gud Mín! hví 
ert Tú farin frá Mær!” Hann visti, at heilagi Faðir hansara í himli mátti venda 
sær frá honum ta løtu, hann tók alla heimsins synd á herðar sínar. 
 

Eingin annar í heiminum hevði kunnað gjørt tað, sum Jesus gjørdi hesa løtu – 
at hava umsorgan – og at vísa hana á ein slíkan hátt, sum hann gjørdi. Men 
Jesus er øðrvísi enn øll onnur. Hann var eitt menniskja – ein vanligur maður 
við teimum kenslum, sum eitt  menniskja hevur. Og tó var hann samstundis 
óvanligur – tí hann var uttan synd. Hann var Gud. Hann var satt menniskja og 
sannur Gud! 
 

Jesus er tann sami í dag. Hann ynskir, at koma til ein og hvønn við 
troystarorðum. Hann minti  lærisveinarnar á at trúgva á Gud – og at trúgva á 
seg. Og síðani segði hann teimum, at hann einaferð fór at koma aftur og taka 
tey, ið trúðu á seg, til sín í himli. Í hesi síðstu talu sín segði Jesus eisini hesi 
greiðu og væl kendu orðini: “Eg eri vegurin, sannleikin og lívið; eingin kemur til 
Faðirin uttan við Mær.” 
 

So er spurningurin: Trýrt tú hesum? Um so er, ert tú til reiðar, tá ið Jesus 
kemur aftur – og eisini um tú skalt fara hiðani gjøgnum deyðan. 
 

           Páll á Lakjuni 

   
 


