
 

Sunnudagin 3. november kl. 18.00 
Møti sum ung í Siloa skipað fyri 
EuroClass eftirskúli vitjar. 
 

Mikukvøldið 6. november kl. 19.30 
Oddur á Lakjuni 
Søga og samfelag í Nýggja 
Testamenti. 
 

Mikukvøldið 13. november kl. 19.30 
Bøn og Orðið frítt 
 

Sunnudagin 17. november kl. 18.00 
Felagsmøti í Hebron, Leirvík 
 

Mikukvøldið 20. november kl. 19.30 

Vinjard Magnussen  
Fyrilestur um fráfall í samkomuni. 

 

Sunnukvøldið 24. november 
Húsbólkar 

 

Mikukvøldið 27. november kl. 19.30  
Open Doors Føroyar 
Forfylgd kristin í 2019 
 

 

Hvønn sunnudag – vanliga: 
Kl. 11.00: Møti 
Kl. 11.45: Sunnudagsskúli      
Kl. 18.00: Møti 
Hvørt mikukvøld 
Kl. 19.30: Bøn og bíbliulæra 
  
 

Sunnudagin 3. november kl. 18.00 
skipað tey ungu í 
Siloa fyri møti-
num. 
Hesaferð luttekur 
ein bólkur av 

næminum úr kristna eftirskúlanum 
EuroClass í Kolding. Næmingarnir á 
eftirskúlanum koma m.a. úr Føroyum, 
Grønlandi og Danmark. 
 

Mikukvøldið 6. november kl. 19.30 fer 
Oddur á Lakjuni at 
tala um evnið: Søga 
og samfelag í 
Nýggja Testamenti. 
Hann fer at greiða 
frá nøkrum politi-

skum, samfelagsligum og mentanar-
ligum viðurskiftum, sum gjørdu seg 
galdandi á Jesusar og ápostlanna 
døgum. Hetta kann verða góð hjálp til 
at fáa greiði á ymsum, sum stendur í 
Nýggja Testamenti, bæði í 
evangeliunum, Ápostlasøguni og 
brøvunum. 
 

Mikukvøldið 13. november kl. 19.30  
Bøn og orðið frítt 
 

Felagsmøti í Hebron, Leirvík 
Sunnudagin 17. november kl. 18.00  
er felagsmøtið, sum samkomurnar 
Hebron í Leirvík, Filadelfia í Gøtu og 

Siloa skipa fyri, 
í Hebron í 
Leirvík. Aftaná 
er nátturði til 

øll. Einki møti verður í Siloa, men øll 
eru sjálvandi hjartaliga vælkomin á 
møtið í Leirvík! 
 

Mikukvøldið 20. november kl. 19.30 
fer Vinjard Magnussen úr Sørvági at 

halda fyrilestur um 
“fráfall í samkomuni”. 
Fyrlesturin tekur 
støðið í Bachelor 
ritgerðini á Fróð-
skaparsetrinum, sum 
Vinjard hevur skrivað 
fyrr í ár, sum spyr um, 

og viðger upplivingar og sosialar 
avleiðingar av fráfalli.  
 

Eftir fyrilesturin, verður høvi at 
umrøða og seta spurningar, við 
serligum atliti til “hvat ein samkoman 
og tann einstaki trúgvandi kann gera”. 
 

Húsbólkar 
Sunnukvøldið 24. november eru 
húsbólkar á skránni. Vit savnast í 
nøkrum bólkum í heimunum. Tá er 
einki møti í Siloa. Húsbólkarnir eru 
ætlaðir øllum aldursbólkum. 

Mikukvøldið 27. november kl. 19.30  
vitjar felagskapurin Open Doors 
Føroyar sum er føroyska deildin hjá 
altjóða Open Doors felagsskapinum, 

sum kemur forfylgdum kristnum kring 
allan heimin til hjálpar. Open Doors 
ger eitt stórt arbeiði at varpa ljós og 
kunna um forfylgingina, sum fer fram 
ídag. 
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    FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í  NOVEMBER 2019  
 

Skráin fyri november 2019 

Ungdómsarbeiðið í Siloa 

Ualpha  
fyri ung í 5.-7. flokki er hvørt 

týskvøld  kl. 19-21. 
 

Tannbit  

fyri ung í 8.-10. flokki er hvørt 
mánakvøld kl. 20.00. 

 
 
 

Á skránni eru bíbliuorð, 
drekka, spæl og hugni. 

Vælkomin á sunnudagsskúla við 
børnum kl. 11.45. 

 

Sunnudagsskúlin 11.45 
Sunnudagsskúlin er býttur í 

tríggjar flokkar.  Undir 

skúlaaldur, 1.-4. fl. og 5.-7/8. fl. 
 

Gev barninum gott í beinini, 

við at læra tað Orð Guds! 
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   Ein heilsan frá  SILOA

Jesus segði við hann: „Av tí at tú hevur sæð Meg, trýrt tú! Sæl eru 
tey, sum ikki hava sæð og tó trúgva!“  
Jóhannes 20:29 
 

Hesi orðini segði Jesus við Tummas, sum var ein av lærisveinum Jesusar. Hann 
segði tey, eftir at Hann var risin upp frá hinum deyðu. Vit lesa um uppreisnina 
í hesum sama kapitlinum.  
 

Jóhannes greiðir okkum frá, at fyrsta dagin í vikuni kom Maria Magdalena til 
grøvina tíðliga á morgni. Tá sá hon, at steinurin var tikin frá grøvini. Hon leyp 
avstað at siga tveimum lærisveinum frá hesum. Teir lupu út til grøvina og sóu 
tað sama sum Maria Magdalena. Jesus var burtur. 
 

So stendur, at lærisveinarnir fóru heimaftur til sín sjálvs. Men Maria stóð 
uttanfyri við grøvina og græt. Ein maður kom til hennara og segði: „Maria!“ Tá 
var tað Jesus, og Maria Magdalena fór og segði lærisveinunum:  „Eg havi sæð 
Harran!“ 
 

Táið nú kvøldið var komið henda fyrsta dagin í vikuni, kom Jesus og stóð mitt 
ímillum lærisveinarnar og segði við teir: „Friður veri við tykkum!“ Tá ið Hann 
hetta hevði sagt, vísti Hann teimum hendur Sínar og síðu Sína. Og so stendur: 
Tá vórðu lærisveinarnir glaðir – tá ið teir sóu Harran. 
 

Men so var tað Tummas. Hann hevði ikki verið saman við hinum 
lærisveinunum, tá ið Jesus kom. Og tá ið lærisveinarnir søgdu honum, at teir 
høvdu sæð Harran, vildi hann ikki trúgva teimum og segði: „Fái eg ikki at síggja 
naglamerkini í hondum Hansara, og sleppi eg ikki at stinga fingur mín í 
naglamerkini og stinga hond mína í síðu Hansara, vil eg als ikki trúgva tí!“ 
 

Átta dagar eftir vóru lærisveinar Hansara aftur saman, og Tummas við 
teimum. Tá kom Jesus, meðan dyrnar vóru stongdar, og stóð mitt ímillum 
teirra og segði: „Friður veri við tykkum!“ So segði Hann við Tummas: „Rætt 
fingur tín higar – hygg hendur Mínar! Rætt hond tína higar og stikk hana í síðu 
Mína! Og ivast ikki, men trúgv!“  
 

Tá svaraði Tummas Jesusi: „Harri mín og Gud mín!“ Tað var ein vitnisburður 
frá Tummasi um, at nú trúði Hann. Men tá ið Tummas hevði givið henda 
vitnisburð, segði Jesus hesi orðini: „Av tí at tú hevur sæð Meg, trýrt tú!  
Sæl eru tey, sum ikki hava sæð og tó trúgva!“  
 

Maria segði: „Eg havi sæð Harran!“ Lærisveinarnir vóru glaðir – tá ið teir sóu 
Harran. Og Tummas fekk eitt høvi aftrat og slapp at síggja Harran.  
 

Men hetta síðsta, sum Jesus segði: Sæl eru tey, sum ikki hava sæð og tó 
trúgva! – segði Hann um øll tey, ið hava trúð á Jesus sum teirra frelsara, tó at 
tey ongantíð sóu Hann sum menniskja á jørðini. Hann segði tað um meg – og 
um teg, um tú hevur trúð á Hann, hóast tú ikki hevur sæð Hann við tínum 
likamligu eygum. Hevur tú trúð á Jesus? 
 

           Páll á Lakjuni 

   
 

 SILOABLAÐIÐ 

Øll skriftin er innblást av Gudi og er nyttulig til 
lærdóm, til sannføring, til rættleiðing, til 

uppfostran í rættvísi  (2. Tim. 3,16)  



 


