
 

NÝGGJÁRSDAG kl. 18.00 
Møti: Elstarnir hava orðið  
 

Mikukvøldið 8. januar kl. 19.30 
Birgir Poulsen 
Har, sum Eg eri..:  
“Lyftið um Himmalin” 
 
Sunnumorgunin 12. januar kl. 11.00 
Birgir Poulsen 
Har, sum Eg eri..: “Hvørja ávirkan 
hevur vónin á lív okkara?” 
 

Sunnukvøldið 12. januar kl. 18.00 
Møti – ung skipa fyri 
 

Mikukvøldið 15. januar kl. 19.30 
Rúni P. Jacobsen 
Hersetingin av Jerusalem 
 

Sunnukvøldið 19. januar kl. 18.00 
Felagsmøti í Siloa 
 

Mikukvøldið 22. januar kl. 19.30  
Birgir Poulsen 
Har sum Eg eri..: “Paradís” 
 

Sunnukvøldið 26. januar 
Húsbólkar 
 

Mikukvøldið 29. januar kl. 19.30 
Rúni P. Jacobsen 
Hersetingin av Jerusalem 
 

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

     
 

NÝGGJÁRSDAG kl. 18.00 er møti. Teir 
tríggir elstarnir í samkomuni, Ólavur 
Thomsen, Sofus Gregersen og Jógvan 
S. Jacobsen, fara at hava eitt stutt orð 
hvør og bera samkomuni heilsanir. 
Eisini verður solosangur. 
 

Mikukvøldið 8. januar kl. 19.30 byrjar 
Birgir Poulsen uppá eina røð, ið hann 

kallar “har, sum Eg 
eri”. Heitið er tikið 
úr Jóhs. 14:3. Birgir 
fer í hesum talum at 
tosa um vónina, 

ævinleikan og Himmalin. Mikukvøldið 
8. januar verður evnið: Lyftið um 
Himmalin. Birgir heldur fram við 
røðini sunnumorgunin 12. og miku- 
kvøldið 22. januar. Á hesum møtum 
fer eisini at vera sangframførsla. 
 
Sunnumorgunin 12. januar kl. 11.00 
heldur Birgir fram við røðini “har, 
sum Eg eri” við spurninginum: 
“Hvørja ávirkan hevur vónin á lív 
okkara?” 
  
Sunnukvøldið 12. januar kl. 18.00 
skipa ung í Siloa fyri møtinum. Á 
skránni verður lovsangur, vitnis- 
burður og tala. Aftaná møtið verður 
ein góður drekkamunnur. Verðið øll 
hjartaliga vælkomin! 

Mikukvøldið 15. januar kl. 19.30 fer 
Rúni. P. Jacobsen  at tala um 
hersetingina av Jerusalem, soleiðis 

sum Ezekiel profetur sá 
hana – og eisini um tað, 
sum vit kunnu læra av 
hesum. Ezekiel skrivaði 
eina bók í Gamla 

Testamenti, sum er 48 kapitlar. 
Nebukadnezar bábelskongur tók 
Ezekiel saman við Jójakin kongi í 
Judaríki (Ísrael) og 10 000 fangum og 
flutti teir til Bábel. Tað hendi umleið 
ár 597 f.Kr., tá ið Ezekiel var um 25 
ára aldur. Í Bábel fekk Ezekiel sjónir 
frá Gudi, sum vit kunnu lesa um í bók 
hansara. Rúni heldur fram við sama 
evni mikukvøldið 29. januar. 
 
Sunnukvøldið 19. januar kl. 18.00  

 
er felagsmøtið í Siloa. Samkomurnar 
Hebron í Leirvík, Filadelfia í Gøtu og 
Siloa skipa fyri. Siloakórið syngur, og 
Páll á Lakjuni talar. Aftaná verður 
máltíð til øll í Siloa. 
    
Mikukvøldið 22. januar kl. 19.30 
heldur Birgir Poulsen fram við røðini 
“har, sum Eg eri”. Evnið er “Paradís”. 

  
Sunnukvøldið 26. januar eru 
húsbólkar á skránni. Vit savnast í 
nøkrum bólkum í heimunum. Tá er 
einki møti í Siloa. 

Mikukvøldið 29. januar kl. 19.30 
heldur Rúni P. Jacobsen fram við 
evninum: Hersetingin av Jerusalem.  
 

Bíbliutími  
fyri tey í miðnámsskúlaaldri 

 
Annaðhvørt týskvøld í vetur er 
bíbliutími fyri tey, sum eru í 
miðnámsskúlaaldri. Bíbliutímarnir eru 
í ymsum heimum og byrja kl. 20.00. 
Tey, ið hava áhuga at verða við, eru 
vælkomin at venda sær til Jákup á 
Lakjuni, tlf. 598787.  

                                      
                                
                                        Útgevari: Samkoman Siloa, Fuglafirði 

      Ábyrgd: Ólavur Thomsen 
      Teldupostur: siloa@siloa.fo 

      Mynd á forsíðu: Oddur á Lakjuni 
     *Fyrivarni verður tikið fyri broytingum í skránni 

     FRÁGREIÐINGAR UM MØTI OG TILTØK Í  JANUAR 2020  
 

     Skráin fyri januar 2020 

 

 Ungdómsarbeiðið í Siloa  
  

Ualpha er fyri ung  
í 5.-7. flokki 

  hvørt týskvøld  kl. 19-21. 
 

  Tannbit er fyri tey, sum 
ganga í 8.-10. flokki  

hvørt mánakvøld kl. 20.00. 
 

Á skránni eru bíbliuorð, 
drekka, spæl og hugni. 
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   Ein heilsan frá  SILOA 
 

Hesin Jesus, sum er tikin upp til Himmals frá tykkum, skal 
koma aftur, á sama hátt sum tit sóu Hann fara til Himmals. 
Ápostlasøgan 1:11 
 

Eftir at Jesus var krossfestur, jarðaður og risin uppaftur frá teimum deyðu, var 
hann 40 dagar aftrat á jørðini. Men so var dagurin komin, at Hann skuldi fara 
aftur til Himmals, haðani Hann var komin. 
 

Jesus hevði frammanundan fleiri ferðir greitt lærisveinum Sínum frá, at tá ið 
Hann hevði fullført verkið, Hann var komin at gera, fór Hann aftur til Faðir Sín í 
Himli. Kend eru orðini, sum Jesus segði við lærisveinarnar í tí longu taluni, 
áðrenn hann fór út at líða:  
 

Hjarta tykkara óttist ikki! Tit trúgva á Gud – trúgvið á Meg við! Í húsi Faðirs 
Míns eru nógvir bústaðir; var tað ikki so, hevði Eg sagt tykkum tað; tí Eg fari 
burtur at gera tykkum stað til reiðar. Og tá ið Eg eri farin burtur og havi gjørt 
tykkum stað til reiðar, komi Eg aftur og taki tykkum til Mín, so eisini tit skulu 
vera, har sum Eg eri. 
 

Tá ið teir 40 dagarnir vóru gingnir, fór Jesus upp á fjallið, sum kallast Oljufjallið 
og er nær við Jerusalem. Har tosaði Hann við lærisveinarnar eina løtu aftrat. 
Og so stendur í Ápostlasøguni:  
 

Tá ið Hann hetta hevði sagt, varð Hann tikin upp, meðan teir sóu, og skýggj 
tók Hann burtur úr eygsjón teirra. Sum teir nú stardu upp móti himli, í tí Hann 
fór burtur, stóðu hjá teimum tveir menn í hvítum klæðum. Teir søgdu: "Tit 
menn úr Galilea! Hví standa tit og hyggja upp móti himli?  –  Og síðan søgdu 
menninir í hvítum klæðum tað, sum stendur omanfyri, við lærisveinarnar. 
 

Líka vist, sum tað er, at Jesus varð føddur sum eitt lítið barn og á tann hátt 
kom til jarðar – hetta, vit júst í hesum døgum nú um jólini aftur einaferð 
hátíðarhildu – líka vist er tað, at Hann ein dag kemur aftur niður av Himli at 
taka øll tey, ið hava trúð á Hann, heim til Sín. Nógv er skrivað um ta 
hendingina í Bíbliuni. Paulus ápostul skrivaði m.a.: 
 

Harrin skal sjálvur koma niður av Himli við veldisrópi, við rødd yvireingils og 
lúðuri Guds, og tey, sum deyð eru í Kristusi, skulu fyrst rísa upp; síðani skulu 
vit, ið liva – sum eftir eru –  verða rykt burtur í skýggjum saman við teimum at 
møta Harranum í luftini; og so skulu vit altíð vera saman við Harranum.  –  Og 
so legði Paulus aftrat  – : Troystið tá hvør annan við hesum orðum! 
 

Harrin kann koma aftur hvørja løtu, tað skal vera. Tí er so umráðandi, at ein og 
hvør er til reiðar, tá ið Hann kemur. Spurningurin er tí: Er tað ein troyst fyri teg 
at hugsa um, at Harrin kemur aftur? 
 

Amos profetur segði: Ger teg til reiðar at møta Gudi tínum!  
Ert tú til reiðar? 
 

           Páll á Lakjuni 

   
 

Øllum verður ynskt eitt av Harranum signað 
nýggjár – við tøkk fyri tað farna árið! 

 


