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FRELSUGLEÐIN
„ Stórum eg gleðist í Harranum, um Gud mín
fegnast mín sál, tí at hann hevur latið meg í
frelsubúna, sveipað meg í rættlcetis skikkju, eins
og brúðgómur bindur sítt høvuð-skreyt, eins og
brúður, sum letur seg í skart” Jesaja 61,10.
Frelsugleðin er, sum orðið sigur frá, gleðin um
frelsuna, Og støddin av gleðini stendur í mun til tað,
sum vit eru frelst frá. Tí at tann, sum hevur fingið
mikið fyrigivið, elskar mikið.
Gleðin í frelsuni kemur til sjóndar í tí, at vit elska
hann, sum elskaði okkum fyrst. Og: „/ hesum er
kæríeikin: Ikki at vit elskaðu Gud, men at hann
elskaði okkum, og sendi son sín at vera bót fyri
syndir okkara. “
Guds sonur varð sendur til at ganga í okkara stað
og taka á seg revsingina fyri misbrot okk-ara. Hann
varð gjørdur til synd okkara.vegna og ílatin syndadálkaða klædning okkara. Ja, hann var líkur manni,
sum tey krógva andlit sítt fyri. Og tá ið hann hekk á
krossinum undir syndabyrðu okkara, var Guds andlit
fjalt fyri Guds soni, og hann mátti í sálarangist rópa:
„Gud mín, Gud mín, hví ert tú farin frá mær. “
Við fullgjørda verki sínum á Golgata bjargaði Jesus
okkum frá at koma í hesa vanlukkuligu støðu, men í
staðin standa vit rein og rættvís fyri Gudi í tí klædningi,
sum hann við blóði sínum vann okkum.
Hetta er tað, sum vit skulu gleðast um og gleðast í:

„ Gleði tykkum í Harranum altíð! Eg sigi
uppaftur: Gleði tykkum!” Filip 4,4
Gleðin í Harranum er mátturin í Guds barna lívinum.
Og tað er ein still og innarlig gleði bæði í viðgongd
og í mótgongd, og ikki bert eitt ovfarakæti, sum

Øllum haldarum og missiónsvinum burturi og heima verður ynskt ein gleðilig hvítusunnu! Eisini minna vit á,
at Krists Himmalsferðardag, 17. mai, gongur talvan í kirkjunum kring landið fyri arbeiði okkara. Sí áheitan
um stuðul á síðu 3.
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síðani svinnur burtur. Okkum er Gleðin í Harranum ber okkum í
tørvur á at biðja til Guds eins og gerandisgerningi okkara og í teirri
Dávid bað í 51. sálmi:
tænastu, sum Gud hevur givið
hvørjum einstøkum at út-inna í
„ Veit mær aftur gleði um trúskapi. Og har eru allar tænastur
frelsu tína, halt mær uppi við javnstórar, bert tær verða útintar í
einum treystum andal So vil eg trúskapi, eins væl sendarans
gudleysar lcera vegir tínar, og tænasta
sum
tænasta
syndarar skulu venda við til tín. útsendingsins.
“
Frelsugleðin er gleðin í frelsuni,
Ja, gleðin um frelsuna er sjálv og í hesum føri er frelsan ein
lívsnervin í allar kristiligari miss- persónur. Frelsarin Jesus Kristus.
ión. Og í sama mun sum Gud fær Hann ber navnið Jesus, tí hann
loyvi at gleða okkum í frelsuni, í skuldi frelsa fólk sítt frá syndum
sama mun fær hann eisini loyvi til teirra. Hetta hevur hann gjørt við
at nýta okkum í tænastuni. Hetta fullgjørda verki sínum á Golgata.
er beinleiðis ein lívslóg.
„Ti kann hann eisini full-

komuliga frelsa tey, sum koma
til Guds við honum, við tað at
hann altíð livir til at ganga í
forbøn fyri teimum” Hebr. 7,25.
Og hvat ið endalyktini av lívinum viðvíkur, kann gudsbarnið
taka undir við orðum Símeons í
templinum, tá ið hann sigur:
„ Harri, nú letur tú tænara tín
fara ífriði eftir orði tínum; tí at
eygu míni hava sæð frelsu tína,
sum tú hevur búgvið til fyri øll
fólkasløg, eitt Ijós til at lýsafyri
heidnum monnum og eina dýrd
fyri Israel, fólk títt. “
Frelsugleðin, sum røkkur inn í
ævinleikan og varir allar ævir.

ANDAKT

Nærri mín Gud til tín
“Leitið til Harran, meðan
hann er at finna, kallið á
hann ta stund, hann er nær.”
(Jes, 55,6)
Í sunnudagsskúlanum fingu
vit altíð at vita, at sambandið
til Guds er fantastiskt. Esmar
Jacobsen, sum hevði
sunnudagsskúlan øll míni
barnaár, samanbar hetta
sambandið við telefonina,
sum kundi vera svikalig.
Telefonin kundi bæði vera
upptikin ella ikki verða tikin,
tí eingin var at taka
telefonina í hinum endanum.
Soleiðis er ikki við Gudi, vit
kunnu altíð venda okkum til
hansara,og tað er ongantíð,
at hann ikki kann lurta, tí
hann er upptikin ella ikki er
at hitta.
Sjálvt um nógv er broytt á
samskiftisøkinum í dag, har
vit bæði hava fingið
fartelefon, internet-samband
og breiðband, kann okkara
ymiska samskifti til tíðir vera
svikaligt og hava við sær
óneyðugar trupulleikar
mótvegis umverðini. Álitið á
samskiftistøknini er treytaleyst, hóast neyðugt er hjá

øllum at góðtaka, at álitið av
og á fer sín veg, tá
mannaskaptar skipanir ikki
megna meira. Tað finst eitt
einasta einastandandi svar til
eitt ósvikaligt samband, um vilji
er til at velja eitt samskifti, har
samband frammanundan
ynskist við teg. Gud er
einastandandi og meiri enn tað.
Hann kennir okkum og veit,
hvat okkum tørvar, áðrenn vit
venda okkum til hansara: “Tí
at faðir tykkara veit, hvat
tykkum tarvast, áðrenn tit biðja
hann” (Matt. 6,8).
Ein spurningur, sum Esmar
Jacobsen mangan spurdi
okkum børn í sunnudagsskúlanum, var: “Hvør skapningur etur við oyrunum?” Og
svarið er menniskjan. Okkum
tørvar andaliga føði, sum vit
eta við oyrunum. Fáa vit ikki
hesa føði, doyggja vit andaliga.

hava ævigt lív”. (Joh, 3,16).
Fundamentið í kærleikanum er
at vera saman við tí, sum ein
elskar, tí biður Gud okkum aftur
og aftur at koma til sín, soleiðis
at hann kann opinbera sín
kærleika til okkara.
Fyri at Gud skal vinna okkara
kærleika, mugu vit:
biðja Gud um at lata hjørtu
okkara upp fyri honum
hoyra Guds orð, tí tað styrkir
og gevur lív.
Jesus kom inn, Jesus kom inn,
kom inn í mítt hjarta Jesus.
Kom inn í dag, koyr synd
avstað,
kom inn í mítt hjarta Jesus.
Hildigunn Thomsen

Tað er eingin loyna, at Gud
elskar okkum, tað hoyra vit
aftur og aftur í Skriftini. “Tí at
so elskaði Gud heimin, at hann
gav son sín, hin einborna, til
tess at ein og hvør, sum trýr á
hann, ikki skal glatast, men
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Høvi at stuðla!
Krists himmalsferðardag ella
ein av døgunum um ta tíðina
verður savnað inn í kirkjunum
kring landið til arbeiðið hjá
Kirkjuliga Missiónsfelagnum.

samskipað.
Harurnframt eru vit framvegis við
í missiónsarbeiðinum í Etiopia, har
vit hava fíggjarligu ábyrgdina av
bíbliuskúlanum í Arba Minch.
Samstarvið við Norea Radio um
Sum kunnugt er virksemi okkara tvær útvarpssendingar til Kina um
økt seinastu árini. Anne-Lene og vikuna heldur eisini fram.
Peter O. K. Olofson eru send út
til tænastu í Tansania. Aftanfyri tey Vit gleðast um og takka Gudi fyri,
standa Luthersk Missionsforening at vit fáa loyvi at vera við í hesi
og Kirkjuliga Missiónsfelagið.
tænastuni at rætta menniskjum,
bæði heima og úti, gleðiboðskapin
Anne-Lene og Peter hava um eina fullgjørda frelsu fyri Jesu
javnan skrivað heim og greitt skuld. Vit takka eisini tykkum,
okkum frá tí gerningi, tey standa góðu missiónsvinir, fyri trúfesti í
í. Vit kunnu gleðast um, at tað tænastuni. Takk fyri forbøn og
gongst teimum væl í tænastuni sum offur.
undirvísarari á Teofilo Kisanji
University í Mbeya. Eisini er Økt missiónsvirksemið merkir, at
møtivirksemið heima økt og meira peningur skal til at reka

okkara missiónsarbeiði. Tí
fara vit at biðja um eina góða
gávu
Krists
himmalsferðardag.
Um tygum ikki hava
møguleika at vera í
innsavningini, ber til at nýta
viðlagda girokort ella flyta á
kontu 9181-495.337.3 í Eik
Banka.
Ella á konto í Føroya
Banka 6460 - 4950536
Við heilsan
Kirkjuliga Missiónsfelagið
Stýrið

Summarstevna 2007
verður í døgunum
28. juni til 1. juli
í Klaksvík
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Størst av øllum er frelsa
sálanna
Harald Mydland
skrivar
Annar partur av greinarøð um
trúboðaran Jorunn Hamre
Vitjaði Jorunn heima í
Kvinesdali
Ein dagin minti Gud meg á at fara
til tey fátæku,” heldur Jorunn
áfram. “Tað hevði skund. Eg mátti
ikki bíða til í morgin. Beinanvegin
gjørdi eg meg til og fór avstað.
Uttan fyri eina smáttu fann eg eina
lítla gentu. Mamman lá deyð inni í
smáttuni. Eg tók gentuna við mær
heim, og eg tók mær av henni. Í
dag mong ár seinni hevur henda
gentan latið upp ein klædnahandil
í einum býi, sum eitur Awasa,
triðistørsti býur í Etiopia. Er tað
ikki undurfult! Hetta er
trúboðanarvirksemi, umsorgan fyri
øllum menniskjanum - anda, sál og
likami. Gud hevur av sonnum eina
ætlan við hvørjum menniskja,”
sigur Jorunn glað. Ein onnur søga,
sum Jorunn sigur frá, er um 7 ára
gamla Deed Jaldessa. Hann var úti
á akrinum saman við pápa sínum
og ansaði eftir neytunum, tá ið teir
vórðu kringsettir av somaliskum
ránsmonnum. Teir drópu pápa
Deed, og sjálvur fekk hann 13
spjótstungur. Drongurin fall til
jarðar, og ránsmenninir hildu, at
hann var deyður. Teir tóku kýrnar
við sær og hildu fram við síni
ránsferð. Deed varð førdur til
heilsumiðstøðina og fekk 98

pentur. Jorunn tók sær av tí
fátæka dreinginum, og hann fekk
skúlagongd.
Seinni fekk hann hægri
útbúgving bæði í Onglandi og
Noregi, og í dag er Deed í
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hægstu leiðsluni í Mekane
Yesuskirkjuni, har hann er stjóri fyri
fimm stórum deildum. Tríggjar ferðir
hevur hann vitjað Jorunn í
Kvinesdali. Síðstu ferð var nú fyri
stuttum. Tá umboðaði hann Etiopia
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á friðarfundinum í Oslo. Jorunn
undrast og hugsar aftur á tíðina.
Gud hevði eisini eina ætlan við
honum, sum fall í ránsmannahendur.

doypt saman við øllum níggju
børnum sínum, og alt hatta
skógarøkið er kristnað. Gjøgnum
øll tey mongu árini, eg arbeiddi
sum trúboðari í Etiopia, havi eg hitt
eina rúgvu av fólki, sum var bundið
í Sátans leinkjum. Men hvørja
Veking, útfrían frá illum
einastu ferð máttu illu andarnir
andum, tekin og undur
Vekingin í Etiopia hevur til tíðir flýggja í Jesu navni,” greiðir Jorunn
breitt seg við ógvisligari megi. frá.
Størsta orsøkin er, at tey innføddu
kristnu sjálv hava borið tíðindini
um Jesus víðari til fólk sítt.
Harumframt hevur Gud opinberað
sína kraft við stórum teknum og
undrum. (Mark. 16,20) Jorunn
Hamre hevur saman við øðrum
plantað kirkjulið í kjalarvørrinum
av útbreiðsluni av evangeliinum. Á
einum staði, har hon kom í 1987,
savnaðust tíggju kristin í fyrstani. Í
dag eru fleiri túsund kristin bara í
hasum økinum. Á einum øðrum
staði, sum kallast Hadadadetja
vóru eingi trúgvandi; men eisini her
fekk Jorunn saman við øðrum
bygt eina kirkju. “Eg minnist
serliga væl tað fyrst møtið, sum vit
høvdu á hesum staðnum. Ein
rúgva av fólki tusti til úr øllum
ættum at hoyra um “ein nýggjan Blakaður á bálið 12 ára
gud”. Beinanvegin orðið “amen” gamal
varð sagt, gjørdist ein øgiligur Ein illur andi blakaði 12 ára
levind og gangur! Har vóru 12, ið gamla Liben Jima á bálið.
vóru djevulsett, og tað vóru tey, Brandskaðin og líðingarnar vóru
ið gjørdu alt rumblið og rokið. ótolandi. Alt umráðið, har hann
Tey ýldu, skríggjaðu og rinu. Eftir búði, var merkt av heiðinskapi.
eitt bønarstríð, sum vardi í fýra Fimm ár seinni kom ein trúboðari
tímar, vórðu øll sett í frælsi við til bygdina Oddo, har Liben búði.
kraftini í Jesu navni. Ein kona teirra Hann tók ímóti Jesusi sum
millum leyp á meg og skræddi Frelsara. Saman við kristnu
kjólan hjá mær. Hin illi andin tosaði brøðrum sínum bóðu teir fyri
gjøgnum hana: “Eg veit, hví tú ert rygginum á Liben, sum so við og
komin higar. Tú ert komin at noyða við batnaði. Drongurin fór í skúla.
meg út úr mínum bústaði; men tað Hann skaraði framúr og gjørdist
fert tú ongantíð at megna.” Men besti næmingur á skúlanum. So fór
eisini henda konan varð sett í frælsi hann á bíbliuskúla, og síðani fekk
í Jesu navni. Í dag er konan Bokeio hann kall til tænastu fyri sín Harra
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og Meistara. Sum hin brennandi
trúboðarin hann var, vann hann
støðugt fleiri og fleiri menniskju fyri
Jesus. Vekingin fylgdi í fótasporum
hansara. Eftir at hann í nøkur ár
hevði virkað í tænastuni fyri
evangeliinum, sprotnaði ryggurin á
Liben uppaftur. Fylgjurnar av
hesum vóru eitt stórt opið sár við
nógvari pínu. Hóast pínuna og ein
húðarleysan rygg gekk hann í trý
ár yvir dalar og fjøll fyri at bera
hitt lívgevandi orðið um Jesus til
fólk sítt. Sum tíðin gekk, fór tað
at lukta úr hesum opna sári, og tað
gjørdi, at fólk tóku seg burtur frá
honum. Hann leið nógv av tí.
Liben búði í einum lítlum kamari á
Mekane Yesus-støðini í Shakisso.
Ein dagin segði hann vinmanni
sínum Hotessa Goro, sum kendi
Jorunn, frá sínari støðu. Mundi
Jorunn kunnað hjálpt? Sum
sjúkrarøktari hevði hon sæð nógv
andstyggiligt, men hetta var avgjørt
nakað av tí ringasta Einast vónin
var at føra Liben til brunadeildina
í Addis Abeba. Áðrenn tey fóru,
keypti Jorunn eina stóra fløsku við
luktilsi. Tá ið deymurin gjørdist ov
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køvandi, sprændi hon luktilsi inni
í bilinum. Á henda hátt gekk ferðin
eftir teimum knortlutu vegunum til
høvuðsstaðin.
Gud útvegaði blóðgeva
Á sjúkrahúsinum skuldu teir
taka húð av lørunum, sum teir
síðani kundu seta yvir á ryggin.
Libeni tørvaði blóð undan hesi
skurðviðgerð, men etioparar aftra
seg at geva blóð, av tí at teir
halda, at lívið liggur í blóðinum hjá
einum persóni. Jorunn vildi fegin
sjálv geva blóð, men tey vístu
henni frá sær. So máttu tey biðja
Gud senda ein blóðgeva.
Morgunin eftir hitti Jorunn dreingin
Jaso á trúboðanarstøðini í Addis
Abeba. Hon segði honum um
trupulleikarnar, ið tey høvdu, at
útvega blóð til Liben. “Eg kann
geva honum blóð! Hevur hann
brúk fyri einum litri? Eg eri so
glaður, av tí at eg kann hjálpa
menniskjum, sum eru í neyð,”
svaraði hesin ungi, trúgvandi
drongurin. Jorunn takkaði fyri

bønarsvarið. “Skurðviðgerðin
gekk væl; men krabbameinskyknur vóru í sárinum. Hesar brutu
fram aftur og vóru atvoldin til
deyða hansara. Liben doyði í
strásmáttuni heima hjá mammu
sínari. Tá ið vit hoyrdu um deyða
hansara, brutu Hotessa og eg
dyrnar upp til lítla kamar hansara,
so vit kundu bera ognarlutir
hansara heim til mammuna, sum
búði í hesum sama øki,” sigur
Jorunn. “Hygg,” segði Hotessa
og dró fram eitt lítið skrín, ið stóð
aftan fyri nakrar bøkur. - “Hvat er
hatta?” spurdi eg. - “Eitt
offurskrín!” - “Hevði Liben eitt
offurskrín?” Meir enn eitt ár var
farið, síðani eg á fyrsta sinni hevði
møtt honum. Alla tíðina hevði eg
sæð til, at hann fekk pengar til mat
og klæði. Eg visti, at hvørt oyra í
skríninum var til kirkjuliðið, og
hetta vóru pengar, sum eg hevði
givið honum til mat. Eg græt! Tá
ið eg vitnaði fyri øllum skaranum
á jarðarferðini og vísti teimum
offurskrínið við áskriftini, at hetta
var til kirkjuliðið, græt fólkið úr
gudji-ættarbólkinum eisini. Liben
var eisini í deyðanum eitt vitni um
tann Harra Jesus, sum hann tænti.
“Søkið fyrst Guds ríki.” Gera vit
tað?” spyr Jorunn.
Kemma - fríað frá illum
andum
“Ein dagin stóð eg við síðuna av
bili mínum úti í bushinum. Tá kom
ein mamma við dóttur síni, sum var
so gravskitin. Mamman kom yvir
og heilsaði upp á meg. Dóttirin,
Kemma, heilsaði eisini. Men
beinanvegin gjørdu teir illu andarnir
í henni um seg.
Hon leyp avstað við fullari ferð,
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blakaði seg upp í eitt træ og varð
hangandi í einari grein. Eina viku
frammanundan var mamman
komin at hugsa um, at dóttirin mátti
verða sett í frælsi. Trupulleikin er,
at djevulsett fólk gerast frá sær
sjálvum og mugu akta teir illu
andarnar. Andarnir høvdu sagt við
hana: “Far eftir einum togstubba
og far út í skógin og hong teg.”
Djóralyndi í gentuni kom til
sjóndar. Hon gjørdi, sum andarnir
bóðu hana, fann eitt tog og hongdi
seg í skóginum. Men tíbetur komu
fólk til og fingu hana niður aftur.
Hon hevur enn eitt ljótt arr á
hálsinum av tognum.
Tá ið hon møtti mær henda
dagin, leikaðu andarnir aftur í henni
og sendu hana upp í træið. Eg geri
ikki ov nógv av, tá ið eg sigi, at
hon blakaði seg næstan tríggjar
metrar upp í luftina og tók eitt tak
í greinina. Mamman hevði bara ein
tanka: Far til Jesus-fólkið og fá tær
hjálp.
Men eisini henda gentan varð sett
í frælsi í Jesu navni. Andarnir duga
øll møgulig mál. Eg rak teir út og
brúkti mítt egna móðurmál. “Sig
navnið á tær!” gav eg boð um. Teir
søgdu nøvn síni, og síðani máttu
teir fara úr hesi neyðars gentu í
Jesu navni.
Gud hevur gjørt mong stór undur
eins og á ápostlanna døgum: Blind
síggja, deyv hoyra og lamin ganga.
Eg havi sæð tað við mínum egnu
eygum. Tá ið vit syngja sangir um
Jesus, leika andarnir í, men eingin
teirra kann standa ímóti kraftini í
Jesu navni.
Effie Campbell týðir
3. og seinasti partur
kemur í blaðið 15. juni

Nr. 3 | 01. mai 2007 | 60. árið

Kirkjuligt Missiónsblað

Guds tøgn kann verða til Guds kall
Vit kunnu í tímar kjakast um, hví
Gud loyvir hesum og hasum; men
spurningurin verður ikki rættiliga
viðkomandi, fyrr enn hann rakar
okkum sjálv. Heldur tú ikki tað?
Í teimum ræðuliga myrku tíðunum
í lívi mínum havi eg altíð bara
kunnað orienterað meg út frá Jesu
krossi.
Fyri stuttum segði ein ung genta
heilt ólukkulig við meg: “Eg kann
ikki liva longur.” Eg kenni ikki tína
støðu; men tá ið tað ræður um tað
myrka í tínum lívi, vil eg siga: Tað
ræður ikki um at spyrja: “Hví?
Hví? Hví?”, men vit mugu spyrja:
“Hvat vil Gud geva mær gjøgnum
hetta?” Fyri at lýsa hetta fyri tær,
fari eg at siga tær nakað.
Tá ið eg fyri mongum árum síðani
var prestur á einum staði, har tað
vóru nógv kolanám, hendi nógv
ræðuligt. Ein dagin hoyrdi eg um
ein arbeiðsmann, sum var komin
til skaða, av tí at teir høvdu barst
í drykkjuskapi. Ein steinur hevði
rakt hann í ryggin. Og nú var
undirkroppurin lammaður uttan
vón um bata! Eg vitjaði hann, men
tann vitjanin var hin ringasta, eg
nakrantíð havi upplivað. Kroysan
var full av vinmonnum.
Brennivínsfløskurnar stóðu á
borðinum. Hin lamni sat í rullustóli.
Tá ið eg steig inn, hoyrdi eg eitt
ýl: “Tú svarti prestur, slepp tær
burtur hiðani! Hvar var Gud tín,
tá ið steinurin rakti meg? Hví tigur
Gud?” Og so komu illbønirnar.
Tað var, sum var tað helvitið. Eg
fekk ikki orðið upp og fór. Eg
hevði nakrar vinir millum
námsarbeiðsmenninar, og kvøldið
eftir segði eg teimum frá vitjan
míni.
Viku seinni, beint tá eg skuldi
byrja eitt møti fyri hesum bólki av
námsarbeiðsmonnum, reyk hurðin
upp við buldur og brak - og
rullustólurin við tí lamna manninum
varð koyrdur inn. Vinir mínir í
kolanáminum vóru farnir eftir
honum og høvdu tikið hann við til
okkara møti. Eg veit ikki, um teir
høvdu spurt hann, um hann vildi

við - neyvan. Har sat hann altso
framman fyri mær. Og so talaði eg
út frá orðinum: “Tí at so elskaði
Gud heimin” - ikki fyri tað skuldi
gangast okkum væl, men so “at
hann gav sín einborna son”. Eg
talaði um Jesus, Guds síðsta orð,
sum vit mugu hoyra, og helt fram:
“ - til tess at ein og hvør, sum trýr
á hann, ikki slal glatast.” Og
maðurin lurtaði. Fyri fyrstu ferð
hoyrdi hann Jesus umtalaðan
soleiðis. Brádliga sá hann ljós. Eg
vil gera stutt av: Nakrar mánaðir
seinni var hann Harrans Jesu ogn.
Eg dugi ikki rættiliga at greiða frá,
hvussu alt bleiv nýtt.
Viðurskifti hansara komu í
rættlag. Har, sum fyrr bara eiðir
vóru at hoyra, ljóðaði nú sangurin
um Jesus. Teir gomlu vinirnir hildu
seg burtur, men nýggir komu í
staðin. Brennivínsfløskurnar
hvurvu, og ístaðin lá Bíblian á
borðinum. Kona og børn livnaðu
upp. Stutt áðrenn hann doyði,
vitjaði eg hann aftur. Ta vitjanina
gloymi eg ongantíð. Hann hevði
eitt so stuttligt navn: “Amsel”
(kvørkveggja, solsort). Hann man
ikki taka mær tað illa upp, at eg
nevni navn hansara, nú tá ið hann
er í ævinleikanum.
“Amsel,” spurdi eg, “hvussu
gongst?” “Jú,” segði hann, “síðani
eg gav Jesusi lív mítt, síðani eg havi
fingið syndanna fyrigeving, hevur
hvør dagur í heimi mínum” - hann
hugsaði seg um eina løtu - “verið
sum dagin fyri jólaaftan.” Og so
kom tað, sum eg ongantíð síðani
havi kunnað gloymt. Hann segði:
“Busch! Eg doyggi skjótt, tað føli
eg.” Vit vóru blivnir vinmenn og
søgdu tú hvør við annan. “Og so
fari eg inn gjøgnum portrið og
standi framman fyri Gudi. Tað
stendur heilt klárt fyri mær, at tað
ikki er liðugt við deyðanum. Og
tá ið eg standi framman fyri Guds
trúnu í ævinleikanum, fari eg at
falla niður fyri honum og takka
honum, av tí at hann - breyt ryggin
á mær.”
“Amsel,” breyt eg hann av
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ræðslusligin, “hvat er tað, tú sigur!”
Og tá svaraði hann: “Eg veit, hvat
ið eg sigi. Um tað ikki var hent,
um Gud hevði latið meg livað
longur so gudleysan, so hevði eg
turnað avstað eftir vegnum til
helvitið, inn í æviga glatan. Tí
noyddist Gud í sínum bjargandi
kærleika at grípa so hart inn og
bróta mín rygg, fyri at eg kundi
finna fram til son hansara, Jesus.
Gjøgnum Jesus eri eg blivin eitt
glatt Guds barn. Og tí vil eg takka
honum fyri tað!” Og so kom ein
setningur, sum er ógloymandi fyri
meg: “Tað er betri at vera lamin
og hoyra Jesusi til og vera eitt
Guds barn enn við tveimum
frískum beinum at leypa beint inn í
helvitið!”
Eg fari ongantíð at gloyma tann
mátan, sum hesin maðurin segði:
“Tað er betur at vera lamin og
hoyra Jesusi til og vera eitt Guds
barn enn við tveimum frískum
beinum at leypa beint í helvitið.”
Eg svaraði: “Góði Amsel! Gud
hevur sent tær tað, sum er ræðuliga
tungt. Í fyrstuni vart tú illur: Hvar
var Gud? Hví tigur Gud? Og nú
hevur tú skilt, hví Gud hevur sent
tær hetta: Hann vil draga teg til
Jesus, fyri at Jesus skuldi draga teg
til sín!”
Vit eiga ikki at spyrja: “Hví?” men
ístaðin: “Hvat vil Gud geva mær
gjøgnum hetta?” Og eg vil siga tær,
at eg trúgvi, at alt tungt í lívi okkara
er har, fyri at Gud skal kunna
draga okkum til sín gjøgnum
Jesus!
Eg syngi so fegin hetta versið:
“Nærmere til dig, om vejens spor
sig igennem nattens skygger snor.
Hvad der skader mig, o Herre, tag;
nærmere til dig mig stedse drag.”

Eg vildi ynskt, at tú kundi sungið
við - biðjandi!
WilhelmBusch.
Effie Campbell umsetti.
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Sunnudagsskúlin í Emmaus
Hvønn sunnudag kl. 14:00
savnast børn til sunnudagsskúla
í Emmaus í Klaksvík, summi
hava mammu ella pápa við,
onnur kanska eina ommu ella
onkran annan. Hvussu nógv vit
eru, er sera ymiskt, - millum 3070.

Fastur táttur er at læra okkum
bíbliuvers. Versið er sum oftast
skrivað á talvu. Vit siga versið í
felag, og børnini skiftast um at
koma upp til talvuna at viska eitttvey orð burtur. Tá versið so er
viskað av talvuni, duga vit tað sum
oftast. Hetta er ofta stuttligt, og
børnini kappast um at sleppa upp.

Vanliga syngja vit nógv. Vit syngja
nógv smá kór, men royna eisini at
læra okkum sangir úr Missiónssangbókini.
Onkur vaksin sigur frá úr
Bíbliuni, - børnunum dáma væl, tá
flonellografur verður nýttur, tá sita
tey serliga still. Ofta hoyra vit eisini
eina søgu.
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Hevur onkur havt føðingardag,
so syngja vit føðingardagssang, og
føðingardagsbarnið fær eina gávu.
Av og á fáa vit eisini kaku og saft
e.l..

Fýra bólkar av vaksnum
skiftast um at skipa fyri
sunnudagsskúlanum ein mánað
í senn.
Um Guð vil og vit liva, so er
ætlanin eisini at fara í Kalsoynna
at hava sunnudagsskúla har í
samstarvi við KFUM/-K í
Klaksvík.

Tey seinnu árini hava vit havt
summarsteðg. Aftaná summarsteðgin eru vit so byrjað aftur við
at fara eina útferð við børnunum,
ofta til skúlan á Fossanesi, har sera
góðar umstøður eru at spæla
ymiskt við børnunum.
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Kære alle!
Fællesbrev nr. 40 Mbeya 27/3-2007
Anne-Lene & Peter Olofson skriva
Det er hårdt at have missionssekretæren på besøg…når han
skal køre halv seks om morgenen.
Nå, Anker kom godt af sted
herfra, men det var nok ikke så
meget konkret om fremtiden her
på stedet, der kunne planlægges.
Det bliver nok i realiteten først til
august, vi får at se, om der
kommer nye klasser til
teologistudiet, og dermed om det
teologiske fakultet fortsætter, og
vi fortsætter her.
Undervisningen fortsætter, men
vi har dog fået en ny udfordring
på det sidste. En af vores
kollegaer her rejser hjem til
sommer, og i den anledning ville
hun gerne give de studerende en
afskedsgave: ”The African Bible”,
som de så kan købe til halv pris.
Det er en katolsk bibeludgave
med indledninger og kommentarer. De få af eleverne, der
har købt den, bringer den så med
til undervisningen og gang på gang
kommenterer de så med en
kommentar fra denne bog. Men
da Paulus ifølge ’The African
Bible’ kun har skrevet 7 breve,
og indledninger og kommentarer
er i samme bibelkritiske stil, så er
det dybt tragisk, hvad en sådan
”gave” kan ødelægge. Èt er en
kommentar, man læser en gang
imellem, noget andet er en Bibel,
der bliver brugt hele tiden. Vi
håber så, at vi kan give de
studerende lidt hjælp til at forholde
sig meget kritisk til bibelkritikken.
Vi er også begyndt vores
vejledningsarbejde for tre klasser,
med henblik på deres afsluttende

skriftlige afhandling. For mit
vedkommende handler opgaverne
om ægteskab, konfirmandundervisning og kristenliv,
homoseksualitet og arbejdsløshed.

midt i skoven, da vejen blev mere
og mere pløret. Det siges, at der
er kommet 2 gange normal regn i
denne regntid, og det har sat sit
præg på mange veje. Blot det at
komme op til TEKU kan nogle
Vores bog volontør, Kaj, har gange være en stor udfordring,
været forbi et par gange for at selvom vejen hertil bliver repareret
overnatte, anden gang lidt gang på gang.
ufrivilligt, da han havde siddet fast
og var blevet forsinket i fire timer.
I sidste uge var jeg til
Siden kom Hans og Dorit fra begravelse, da en dame fra vores
Esbjerg forbi og overnattede. menighed (vi kalder hende
Dorit havde været missionær i måttedamen, da hun har flettet en
Sumbawanga for en tyve år siden, del måtter til os) havde mistet en
så hun skulle gense landet og 32årig søn. Der blev holdt en klar
området. Hun var blevet enke lige tale både om den dobbelte
efter at de kom hjem fra Tanzania, udgang og hvad det betyder at dø
så for hendes nuværende mand var i Kristus. Siden skulle vi langt væk,
det første gang, han skulle besøge da de områder, der er udlagt til
Tanzania. Det var efterhånden kirkegårde omkring Mbeya, er
nogle år siden, jeg havde set dem fyldt op. Da vi ankom, var der en
sidst, så på den måde er det en anden jordpåkastelse i gang, nogle
fordel at bo i Mbeya, da en del meter fra, hvor vi skulle have
gør holdt her på vej enten til Dar jordpåkastelse. Alle gik alligevel
eller til Sumbawanga.
derhen, og da ”naboen” havde
færdiggjort første del af liturgien
Da Anne-Lene blev 56 blev (begge begravelser var i relation
fødselsdagen fejret med middag til Brødrekirken), tog vi så over,
på ’Motellet’ sammen med et og så da vi var færdige med første
ægtepar fra Tarm, der skulle del, blev begge kister sænket ned
besøge deres søn og svigerdatter samtidig, og dækket til, og siden
i Sumbawanga. Han havde bl.a. så færdiggjorde ”naboen” og
fløjet helikopter på Færøerne. Da derefter vi. Og så siger ”vores”
der er lidt stor skepsis blandt nogle præst til mig: Nå, du lyser
overfor visse busser pt blev deres velsignelsen … og så gjorde jeg
tur videre til Sumbawanga udsat det. Da ville skulle hjem derfra, var
en dag, så jeg fik fornøjelsen af at vi endnu engang glade for
have dem i huset et par dage, indtil velholdte og stærke LM biler. Der
Anker kom forbi i bil, og kunne holdt en lastbil midt på den smalle
have dem med til Sumbawanga. vej - kørt fast, og en del
Efter undervisningen sidste tirsdag ”muddermænd”, der havde prøvet
tog vi så til udkigspunktet ’Verdens at få den fri. Nej, et reb og lidt
ende’. Vi fik en god gåtur, da trækning og så kom den endelig
chaufføren foretrak at stille bilen op og måske 60 mennesker stod
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rundt om os og klappede, da
lastbilen endelig kom op.
Vores nabo flyttede i lørdags,
da han var en af de lærere, der
blev sagt op i december til
fraflytning efter 7 dage. Han blev
dog boende, da han anlagde en
retssag imod stedet her. Og tak
skal han have for det. Han vandt
heldigvis sin sag, og han skulle
have noget erstatning, da han ikke
var blevet sagt op, som man skal
siges op if. landets love. Da vores
tidligere rektor også flytter i denne
måned, ja, så bliver det pt en del
tomme huse omkring os.
I søndags tog jeg med en
studerende ud til en menighed på
landbrugsskolen ca. 10 km fra
Mbeya. Han skulle prædike og
jeg var blevet bedt om at sælge
bibler, sangbøger, m.v.
Brødrekirken, Den lutherske
Kirke og Den anglikanske Kirke,
havde slået sig sammen om at have
en kirke på skoleområdet for de
studerende. Den ansatte evangelist
var dog luthersk og sangbogen,
der mest blev brugt, var den
lutherske. Der var ca. 60
mennesker til gudstjeneste, og de
købte bagefter for ca 170.000
shilling (Ca. 850,- kr). og det er
rent faktisk rimeligt meget. Det er
godt, når Ordet bliver spredt.

Guds fred
Peter

Tað er fullgjørt
Og Jesus steig fram og talaði til
teirra og segði: “Mær er fingið alt
valdið í himli og á jørð. Farið tí og
gerið øll fólkasløgini til lærusveinar
mínar, við tað at tit doypa tey til
navn faðirsins og sonarins og hins
heilaga anda, og við tað at tit læra
tey at halda alt tað, ið eg havi
boðið tykkum. Og sí, eg eri við
tykkum allar dagar alt til veraldar
enda.” (Matt. 23,18). Hesi orðini,
sum Jesus talaði til lærusveinarnar,
eru grundarlagið hjá einum Guds
barni, Jesus hevur sjálvur lagt
grundarlagið, og grundarlagið er
Faðirin, Sonurin og Heilagi Andin.
Hetta eru boðini, sum
lærusveinarnir fingu frá Jesusi,
hetta eru boðini, sum okkara
kirkja hevur sum grundarlag fyri
sínum boðskapi.
Jesus sigur í fjallataluni: “Hvør
tann, sum tí hoyrir hesi orð míni
og ger eftir teimum, hann skal
líknast við ein vitugan mann, ið
bygdi hús sítt á hellubotn; og
glopraregnið brast á, og áarføri:
kom, og stormarnir leikaðu og
dundu móti hesum húsi; og tað fell
ikki, tí at tað var grundað á
hellubotn. Og hvør tann, sum hoyrir
hesi orð míni og ikki ger eftir
teimum, hann skal líknast við ein
fávitskutan mann, ið bygdi hús sítt
á kyksendi; og glopraregnið brast
á, og áarføri kom, og stormarnir
leikaðu og dundu í móti hesum
húsi;
og tað fell, og fallið var stórt.”
Nú er tað kanska onkur sum
sigur soleiðis, at tá ið okkara
kirkja byggir á tað rætta
grundarlagið, hvussu ber tað so til,
at tað eru so mong menniskju, sum
ganga fyri vág og vind, og líkjast
honum sum bygdi sítt hús á
kyksendi.
Jú, tað er so sera einfalt, okkara
foreldur, tey bóru okkum til dópin,
tey vóru lýðin tí orði, sum Jesus
hevði talað, tey vildu at okkara lív
skuldi verða bygt á tað rætta
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grundarlagið: Faðirin, Sonurin og
Heilaga Andan. Men vit vuksu til
og vit hoyrdu Guds orð, men vit
gjørdu ikki eftir Guds orði, og
sjálvt um okkara andliga hús var
bygt á hellubotn, so líktust vit
honum, sum Jesus talaði um, sum
bygdi hús sítt á kyksendi. Og sjálvt
um okkara andliga hús, okkara
likam, sum skal vera eitt tempul
hjá Heilaga Andanum, er bygt á
hellubotn, soleingi sum vit ikki gera
eftir Guds orði, so eru vit lík
honum, sum bygdi á kyksendi.
Men tann dag, tá ið vit hoyra
Guds orð og gera eftir tí, tá eru vit
lík honum, sum bygdi hús sítt á
hellubotn.
Tað kann eisini henda seg her i
lívinum, at ein maður fer at byggja,
hann byggir á hellubotn, veggirnir
vera stoyptir, men so kom steðgur
i, ja, tað hendir seg eisini at hús
vera innilokaði, men so kom
steðgur i, tað var okkurt sum kom
i vegin, sjúka ella annað, húsini, tey
stóðu har, eingin var at taka sær
av teimum, so brotnaði ein rútur
fyri og annað eftir, so varð neglt
fyri vindeyguni, húsini stóðu har til
misprýði og skomm, og so ein dag
vórðu tey kanska tikin burtur, har
var eingin bøtandi hond at umvæla
tey.
Munnu ikki nógv menniskju
líkjast hesum húsum, teirra liv varð
bygt á hellubotn, men tað kom
steðgur i,
Vit kunnu siga, at grundarsteinurin
til okkara andliga hús
varð lagdur i dópinum, men tað
má ikki steðga har, húsið má
fullførast og vit kunnu siga, at húsið
er fullført,
tá ið tað gongur upp fyri okkum,
at tað fullgjørt, sum ljóðaði frá
Golgata krossi var fyri okkum.
Men eins og
eitt hús má haldast við líka, so
má eisini okkara andliga hús
haldast við líka.
Jesus sigur ikki bert:Doypið tey;
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men lærið tey at halda alt tað, ið eg havi boðið
tykkum, húsið, tað má fullførast. Paulus sigur: “Hann,
sum byrjaði í tykkum góðan gerning, vil fullføra hann
alt til Jesu Krists dag.”
Húsið er ikki fullført fyrrenn tann dag, tá ið tað
gongur upp fyri menniskjum, at Jesus er deyður i
teirra rúm og stað. Húsið er ikki fullført fyrrenn tann
dag, tá ið eitt menniskja hoyrir rópið frá Golgata:
“Tað er fullgjørt!” Tá var Jesus liðugur við sítt, og tá
var Jesus liðugur við títt.
Tá ið Abraham fekk boð frá Gudi um at ofra sín
son Isak, er eitt bílæti uppá Jesus. Men tá ið
Ábraham skuldi drepa sín son, tá var tað ein rødd,
sum steðgaði hondini.
Men tann dag, tá ið Guds vreiðis koyril gekk yvir
Guds son, tá var tað eingin rødd, sum steðgaði
hondini. Ístaðin hoyra vit orðini frá Jesusi: Gud mín,
Gud mín, hví fórt tú frá mær. Jesus fór líka í fortapilsi
fyri okkara skuld, tí kundi hann siga: “Tað er fullgjørt!”
Tað eru nógvar røddir frammi í dag, og nógvar av
hesum
røddum hava lyndi til at fáa okkum at ivast um vit
hava nokk fyri at koma inn í himmalin, hetta kann
føra menniskju inn í eitt andaligt myrkur, so at tey
fara at ivast. Men tað er eitt, sum vit menniskju mugu
minnast til, at sjálvt um vit kenna okkum veik og
vesæl, so er tað eitt, sum vit ikki mugu ivast í, at
frelsuverkið, tað er fullgjørt, og tað fullgjørt, sum
ljóðaði av Golgata, tað var ikki bert fyri nøkur útvald,
men tað var fyri alla mannaættina, og øll, sum koma
til Jesus og trúgva á tað verkið, sum Jesus gjørdi á
Golgata, tey hava fyrijáttan um at koma inn í himmalin.
Sjálvt ránsmaðurin, sum vendi sær til Jesus í 11, tíma,
kom í himmalin. Men hin sum spottaði, hann fekk
sjálvandi ikki lut í frelsuni, og tað fáa heldur ikki tey
menniskju, sum spotta í dag.
Tað eru mong menniskju, sum siga soleiðis, at tað
kann ikki nytta at doypa børn, tey kunnu ikki trúgva.
So kunnu vit eisini siga soleiðis, at um tað ikki nyttar
at doypa børn, hví skuldu so børn verða umskorin.
Gud gjørdi ein sáttmála við Ábraham, at hvørt
dreingjabarn skuldi umskerast átta daga gamalt.
Umskeringin er eitt gott bílæti uppá dópin. Dópurin
avloysti umskeringina, og tá ið tað ikki var nakað
skeivt at umskera børn, so kann tað heldur ikki vera
nakað skeivt at doypa børn.
Jesus sigur: “Latið smábørnini koma til mín og forðið
teimum tað ikki, tað at Guds ríki hoyrir slíkum til.”
Tað eru nøkur sum útleggja tað soleiðis at børnini
hoyra til Guds ríki, men tað stendur at Guds ríki hoyrir
til børnini.
Fólk eru ymisk á máli um hvat hendir í dópinum,
men okkara kirkja lærir at dópurin tilsigur okkum
Syndanna fyrigeving vit fáa Heilaga Andan, vit verða
endurfødd. Men tað er eitt, sum vit mugu minnast til,

at tað er ikki beinleiðis í dópinum vit fáa alt hetta,
men tað er ígjøgnum tað verkið,
sum Jesus gjørdi á Golgata. Í bókini “Den kristne
dåb” sigur Chr. Mølier soleiðis: “Gud hevur
ongantíð sagt at vit skulu finna hvílu í einari
endurføðing, sum er hend í dópinum, men í tí
verki, sum hendi á Golgata, og hann hevur givið
okkum dópin sum eina trygd fyri, at vit til eina
og hvørja tíð hava ein persónligan lut í hesum.
Høvuðssakin er ikki at fáa greiðu á um tú ert
endurføddur í dópinum, men um tú nú í dag sum
ein fortaptur syndari eina livir uppá náðina í Jesu
blóði. Umskeringin var upptakilsissakramentið í
tí gamla sáttmálanum og dópurin er tað í tí
nýggja. Annars er dópurin, sum Luther sigur,
góður nokk, men Gud hevur einki miðal, sum
frelsir menniskju við makt”.
Nikodemus stóð eisini spyrjandi yvirfyri hesum.
Men Jesus segði: “Eins og Móses hevjaði upp ormin
í oyðimørkini, soleiðis eigur menniskjasonurin at
verða upphevjaður, til tess at ein og hvør, sum trýr,
skal hava ævigt lív í honum. %
M. T
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“Heilsan hinumegin frá”
12. 02. 07
Um tað tíð, tá eg var í USA (1992), rendi eg meg í
eitt citat – ikki er hetta úr Bíbliuni, men onkursvegna
fall eg fyri tí, tað er soljóðandi.
“Fótasporini”
“Eina náttina droymdi ein maður, at hann kom
gangandi eftir einari sandstrond saman við Várharra.
Meðan hann gekk, sá hann fyri sær sjónir, ið sýndu
honum partar av lívi hansara. Í hvørjari sjón sá hann
tvinni fótaspor í sandinum, onnur vóru fótasporini
hjá Várharra og hini hansara egnu. Tá ið seinasta
sjónin av lívi hansara sýndi seg fyri honum, hugdi
hann aftur um seg eftir sporunum í sandinum. Tá legði
hann merki til, at summastaðni í sandinum sóust bert
eini fótaspor. Hann legði eisini til merkis, at hetta var
í teimum tíðum, tá ið ringast stóð til í lívi hansara.
Hetta nívdi hann, og hann spurdi tí Várharra um
hetta. “Harri, tú segði, at um eg vildi fylgjast við tær,
so vildi tú fylgjast við mær allan vegin. Men eg havi
lagt til merkis, at í teimum svárastu løtum í lívi mínum
sóust einans eini fótaspor, eg skilji ikki, at tú fór frá
mær, tá ið eg mest tørvaði tína hjálp.” Harrin svaraði:
“Mítt kæra, kæra barn, eg elski teg og skal ongantíð
fara frá tær. Í Teimum svárastu tíðunum, tá ið tú einans
sært eini fótaspor, tá bar eg teg”.
Eg gjørdi av at senda nøkur av hesum kortum heim
til Mammu. – Og sum vant, var hon glað at hoyra
frá mær, um sjálv kortini minnist eg ikki, men ivaleyst
hava tey sett síni spor. – Við tað meini eg; tá Mamma
doyði um páskir 2002, lá eitt av hesum kortum við
songarstokk hennara; í íbúðini, niðri, lá eisini ein
heilsan frá Móðir Teresu – Systrunum – eg endurtaki
umsett:
“Góða Erna hvussu hevur tú tað ? Góðar páskir!
Má Guð signa teg og geva tær styrki til at trúgva,
at hann veruliga elskar teg so nógv, at hann doyði
fyri teg, so at tú kundi livað, vit biðja fyri tær, vóna
at síggja teg skjótt. Bið fyri okkum eisini. Guð
vælsigni teg. Móðir Teresa systrarnar.”
Her heima í Føroyum var sorgin sjálvsagt stór og
óverulig. Tungt er at missa sína móðir. Nógvir
nábúgvar og vinir komu framvið, m. a. ein her í
grannalagnum. Hon kom og sýndi samkenslu. Av sær
sjálvari fór hon heim og fann onkra skrift fram; hon
visti ikki rættuliga, hvat kundi ugga meg og míni í
hesum føri. Hon kom aftur og gav mær eitt
pappírsark í hondina; tá eg hugdi at tí, sá eg
“Fótasporini”.
Dagin eftir var eg hjá presti og fyrireikaði minnisløtu
í Nólsoyar Kirkju . Vit høvdu eina kensluborna

samrøðu og høvdu nógv uppi at venda. M. a. nevndi
eg fyri presti, at eg ynskti so nógv øðrvísi, bæði fyri
meg og mammu mína; og her helt hann: “At fingu vit
lívið at liva umaftur, høvdu vit, sannlíkt, gjørt tað sama
aftur”.
Sjálvsagt nevndi eg fyri presti, at “Fótasporini” var
eftirhondini, ein afturvendandi “reyður tráður”
Minningarhaldið var hildið í Nólsoy, og av sínum
eintingum, nevndi prestur “Fótasporini”. Mamma
varð jarðað, og hevði hon fingið sína hvíld.
Fløggini blivu vundin á fulla stong, og eg visti, at nú
var hennar´ sál heima.
Nú gongur eitt ár ella so. Eg eri á veg til arbeiðis í
Kaldbak og lurti eftir morgunlestri; eg minnist ikki
hvør hevði lesturin, men viðkomandi nevndi at um
hesar tíðir (jóltíðir) vóru kenslur ymiskar – gleði og
sorg. Gleðin sjálvandi – tí Jesus er føddur. Sorg – tí
oftani verður hugsað um tey, ið farin eru. Mínir tankar,
um hetta mundi, fóru til mammu mína. Í tí sama hoyri
eg í útvarpinum persónin byrja at lesa “Fótasporini”.
Eg hugsi, um hetta var ein heilsan, ein heilsan úr
Himnaborg.
Ein kann velja at trúgva, at alt er av tilvild – ella
tað, at Várharra hevur sínar egnu vegir at læra og
prógva fyri okkum, hvat hann er førur fyri !
“Um Harrin er við okkum – hvør er tá ímóti okkum
?”
Eilif Brimheim
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Veitslan hjá
skorsteinssóparadreingjunum
Fyri einum 130 árum síðani var á hvørjum ári 1.
mai
ein
stór
veitsla
fyri
skorsteinssóparadreingjunum í London. Veitslan
varð hildin á einum fínum slotti. Greivafrúan Belville
og sonur hennara áttu slottið.
Dreingirnir, sum sótu við fín dúkað borð, vóru
nývaskaðir og væl klæddir, og teir sluppu at eta
so nógv, sum teir orkaðu, av hesum leskiliga mati.
Og eg skal siga tær, at dreingirnir ótu nógv, tí tað
var ikki ofta, at teir sluppu at eta seg mettar, og
bara eina ferð um árið fingu teir so góðan mat.
Tá ið teir høvdu etið so nógv, sum teir orkaðu,
sluppu teir at ganga, har teimum lysti, í hesum stóra
og yndisliga urtagarði, sum hoyrdi til slottið. Teir
spældu og sungu, og seinni fingu teir køkur og
drukku kakao. Soleiðis gingu dagsins tímar, og
hetta var ein frálík veitsla.
Hetta var altso eitt tiltak, sum fór fram á hvørjum
ári og vakti stóran ans í London, og allir
skorsteinssóparadreingirnir gleddu seg ómetaligt
alt árið til hesa stórfingnu veitslu.
Tá á døgum - og tað er stór skomm og ein svartur
blettur í søgu Onglands - var tað siður, at
skorsteinssópararnir brúktu børn at gera tað
vandamikla arbeiðið, tá ið skorsteinarnir skuldu
sópast. Tað vóru mest dreingir, ið vóru 6-10 ára
gamlir, slíkir, sum annaðhvørt einki heim høvdu ella
vóru úr vánaligum heimum, ella eisini vóru teir
rýmdir heimanífrá. Á tann hátt fingu meistararnir
bíliga arbeiðsmegi; men tíverri blivu dreingirnir
misbrúktir. Teir fingu onga løn og ofta lítlan og
vánaligan mat. Klæðini, teir brúktu, máttu teir sjálvir
bidda úr heimum, har góð fólk tóku synd í teimum.
Eingin hugsaði um at broyta tær ótolandi
umstøðurnar hjá hesum dreingjum, fyrr enn Belville
greivafrúa byrjaði sín kærleiksgerning. Seinni
batnaði støðan hjá hesum neyðars dreingjum, sum
vóru ringast fyri í samfelagnum. Men aftan fyri alt
hetta er ein søga, og hana ætli eg mær at siga tær
nú:
Belville greivi og kona hansara livdu lukkuliga
saman í síni prýðiligu borg í London, og tey áttu
alt, sum tey ynsktu sær av jarðarinnar ognum. Tá
ið tey so fingu ein son, vóru tey heilt ómetaliga
eydnusom. Men skjótt kom sorgin inn í teirra fína
heim. Sonurin Alfred var heilt lítil, tá ið pápin doyði.

Greivafrúan bað dagliga Gud geva sær vísdóm
at uppala sonin rætt, so hann gjørdist ein góður
og lýðin drongur. Men mamman var sjúklig og
orkaði ikki rættiliga at taka sær av honum, og
úrslitið bleiv, at Alfred gjørdist eitt lítið bartrog,
ein forherðaður drongur, sum bara vildi tað, sum
hann sjálvur hevði hug til, og tað er skeivt, og tað
kom at gerast hansara ólukka.
Mamman vildi, at onkur altíð skuldi ansað eftir
Alfredi, men ofta eydnaðist tað hesum ólýdna
dreingi at rýma og fjala seg fyri barnagentuni aftan
fyri runnar og trø. Hevði hann funnið sær eitt gott
goymistað, kundi hann verða har í fleiri tímar, sjálvt
um hann hoyrdi, at tey róptu á seg. Hesi
skálkabrøgdini, hann gjørdi, at hvørva í heilum,
vóru uppskakandi fyri mammu hansara, og tað
hjálpti ikki petti, hvussu hon legði honum eina við
at skikka sær væl.
Einki vildi hann læra, ja, hann vildi ikki so frægt
sum siga sítt egna navn. Soleiðis gekk tíðin, til hann
var seks ára gamal. Alt, sum hann hevði lært, var
ein lítil kvøldbøn, sum mamman hevði lært hann
hvørt kvøld. Hon ljóðar soleiðis:
Jesus elskar smábørn, ansar eftir teim,
vil tey fegin leiða til sítt himmalheim.
Tá eitt barnahjarta lítur á hans navn,
á so fegin hann tá tekur tað í favn.
Tað summarið, Alfred fylti 6 ár, hendi nakað
ræðuligt. Tað var 1. mai, og tey vóru flutt út á
bygd. Men mitt undir flytingini nýtti Alfred høvi at
sleppa sær til rýmingar. Hóast leitað varð dúgliga,
kom hann ikki afturíaftur! Boðað varð løgregluni
frá, og stór virðisløn varð lovað honum, sum kundi
koma við upplýsingum.
Langt aftaná frætti greivafrúan, at onkur hevði
funnið eitt barnalík við áarbakkan nakað haðani,
og at nøkur fólk høvdu lagt tað í eina kistu og
jarðað tað í kirkjugarðinum har, av tí at eingin visti,
hvør ið hetta druknaða barnið var.
Hin syrgjandi mamman var vís í, at tað var sonur
sín. Hon fekk fólk at taka sær kistuna upp og
jarða hana í grasagarðinum á summarbústaði
teirra. Á grøvina setti hon ein minnisvarða, sum
var av einum biðjandi drongi, og niðriundir stóð
barnabønin, sum hon hevði lært Alfred, og sum
hon hevði biðið saman við honum so mangar ferðir.
Árini gingu, tung sorgarár hjá hesari einsligu
mammu. Tað árið, tá ið Alfred hevði fylt 14 ár,
flutti Belville greivafrúa aftur út á bygd 1. mai. Tá
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ið hon kom hagar, vóru fólkini ikki heilt liðug at
gera alt í stand, og millum annað var skorsteinurin
ikki reinsaður enn. Boð vórðu send eftir
skorsteinssóparanum, og hann og ein drongur fóru
beinanvegin til verka. Greivafrúan gekk gjøgnum
stovurnar og salirnar, og í tí stóra havasalinum sat
ein skorsteinssóparadrongur framman fyri tí opna
eldstaðnum.
Hann var sjálvandi ógvuliga skitin og tí ókenniligur.
Hann var móður og sorgarbundin, og hvítar rípur í
tí svarta andlitinum boðaðu frá, at hann hevði
grátið.
“Hvat bagir tær, góði?” spurdi greivafrúan blídliga.
“Á, einki, tygum,” segði drongurin. “Meistari og
eg reinsa skorsteinin, og hann kann vera her hvørja
løtu.”
“Ja, men hví grætur tú, um tær einki bagir?”
“Jú, tí - eg ræðist so illa Meistara,” segði
drongurin bangin.
“Kom yvir til mín, góði, og sig mær, hvat ið tað
er, sum nívir teg. Tú skalt ikki vera bangin.”
Og meðan hann græt so sáran, segði drongurin
frá sínum trupulleikum. Hann noyddist ógvuliga
tíðliga upp á morgni og arbeiða hart allan dag í
øllum veðri. Um hann ikki kvikaði sær, varð hann
avsmurdur, og kortini stríddist hann frá morgni til
myrkurs. Hann vísti greivafrúuni sínar særdu hendur
og føtur, og hon skilti, at hann varð illa viðfarin.
“Hvussu nógv fært tú í løn av hesum
møðsama arbeiði?” spurdi hon.
“Eg fái ongantíð eitt oyra. Meistari fær allar
pengarnar. Eg fái ikki so frægt sum klæði. Tey má
eg bidda frá góðum fólki - og sjáldan sleppi eg at
eta meg mettan.”
“Nú havi eg ikki hoyrt so skaft!” segði greivafrúan
full av samkenslu við dronginum og av vreiði móti
tí ónda Meistara. “Eg skal tosa við Meistara tín
beinanvegin!”
“Nei, nei,” segði drongurin forfardur. “Gerið
endiliga ikki tað, so verður tað nógv verri, og
Meistari slær meg hálvdeyðan. Nei, sigið einki við
Meistara. Eg plagi heldur ikki at gremja meg. Eg
líti bara á Gud og sigi honum frá mínari neyð.”
Greivafrúan gjørdist heilt rørd av hesum orðum.
“Biður tú til hin góða Gud hvønn dag?”
“Ja, tað geri eg. Eg biði hann fyrigeva mær mína
synd og hjálpa mær at finna mammu mína.”
“So, tú hevur eina mammu?”
“Ja, eina so ómetaliga góða mammu, tygum. Og
fann eg hana, so var øll neyð liðug.”
“Hvat eitur mamma tín meðni, og hvar býr hon?”

Drongurin sá hugsanarsamur og sorgarbundin út.
“Tað er tað, sum er so ræðuligt,” segði hann, “tí eg
veit ikki. Eg minnist bara, at vit høvdu eini stór og
frálík hús og ein sera stóran urtagarð. Vit høvdu
ein sal, sum var líka stórur og fínur sum hesin - ja,
hann sá út júst sum hesin. Og úti í garðinum stóð
eitt stórt træ sum harúti. Vit høvdu eisini ein opnan
eldstað sum henda, og mamma, ja, hon líktist
tygum, náðiga frúa.”
Orðini hjá dronginum tóku greivafrúuni dygt, og
hon byrjaði so smátt at gruna eitt og annað. Hon
fekk drongin at siga meira um seg sjálvan og um,
hvat ið hann mintist. Og at enda bað hann ta
bønina, sum hon hevði lært hann at biðja.
“Sonur mín, sonur mín!” brast út úr greivafrúuni,
og hon kroysti hin svarta skorsteinssóparadrongin
inn at sær og kysti hann. “Tú ert Alfred hjá mær,
góði!”
Drongurin hugdi undrandi inn í eygu hennara. “Ja,
mamma kallaði meg Alfred, nú minnist eg tað. Ja,
tú ert mamma mín!”
Móðir og sonur róptu og grótu av gleði, nú tey
sóust aftur, og tey takkaðu Gudi fyri hansara
undurfullu hjálp.
Greivafrúan tosaði nú við skorsteinssóparan, og
hann segði, at hann fyri júst 8 árum síðani hevði
keypt drongin frá einum manni, sum segði, at hann
var pápi drongin.
Tað eydnaðist at finna henda mann. Hann lá illa
sjúkur á einum sjúkrahúsi. Hann var eitt landastrok,
og hann viðgekk, at hann hevði sæð drongin koma
út gjøgnum portrið í tí stóra urtagarðinum, og av tí
at eingi fólk vóru í nánd, hevði hann tikið hann við
sær og selt hann sum skorsteinssóparadrong.
Alfred fekk nú øll síni greivaligu rættindi aftur, og
hann gjørdist ein góður ungur maður og ein, sum
vildi læra okkurt. Saman við gudrøknu móður síni
brúkti hann nógva tíð og nógvar pengar at gleða
onnur fólk og at breiða Guds ríki út, og sum eitt
takksamt minni stílaðu tey fyri hesari árligu veitsluni
og fingu meistararnar at geva dreingjunum frí henda
eina dagin. Á henda og fleiri aðrar mátar blivu tey
til hjálp og signing fyri teir mongu
skorsteinssóparadreingirnar.
Og her síggja vit, at Gud kann venda alt til tað
góða, og Hann letur allar lutir samvirka teimum til
góða, sum elska Hann.
Effie Campbell umsetti.
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Vitjan frá DBI
Dagarnar í fyrru helvt av mars høvdu vit vitjan frá
DBI. Tað var tann nýggi reisiskrivarin Steen
Eskildsen sum var á vitjan. Hann varð settur í hetta
starv 1. februar og skal hesa fyrstu tíðina ferðast
um alt ríkið at kunna um DBI.
Steen Eskildsen er 31 ára gamal, byrjaði at lesa
gudfrøði í 1998 í Keypmannahavn. Eisini hevur
hann hesa tíðina lisið “IT” á Ålborg Universiteti í
hálvtannað ár. Eftir er sostatt eitt ár eftir at lesa
“IT” og eitt hálvt ár av teologi. Hann ætlar at taka
báðar útbúgvingarnar og kundi hugsað sær at arbeitt
sum prestur, men eisini at gera undirvísingartilfar í
“multimedieform”. Hann er giftur við Benedikte,
sum lesur “religionsvidenskab” á “Københavns
Universitet”. Tey eiga eina dóttir sum er hálvt ára
gomul.
DBI hevur í sløk 35 ár undirvíst komandi
gudfrøðingum og prestum. Millum hesar er eitt stórt
tal av føroyingum. Í løtuni lesa 5 føroyingar á DBI.
Endamálið hjá DBI er at fremja bíbiltrúgva boðan,
undirvísing og missión í Danmark og í útheimi. Tey
lesandi eru innskrivað til guðfrøðislestur á
“Københavns Universitet”, men fáa harumframt
undirvísing á DBI. Á universitetinum hava tey eina
meir atfinningarsama linju móti Bíbliuni, meðan á
DBI leggur dent á trúskap móti Bíbliuni.
Meðan hann var í Føroyum, hevði hann tvær
guðstænastur, eina í Fuglafirði og eina á Strondum.
Umbróting:
Brandur Petersen
Prent:
Estra
Ábyrgd:
Kristian Thorleifsson

Eisini hevði fleiri møtir. Í Tórshavn í
Meinigheitshúsinum og í Missiónshúsinum við
Landavegin, í Leirvík, í Klaksvík í KFUM og
KFUK, og Emmaus.
Í Kambsdali vitjaði hann Studentaskúlan. Í
Tórshavn hevði hann samrøðu við Sosialin og var
eisini at hoyra í Lindini.
Hann var sera takksamur fyri tíðina í Føroyum,
men hann gleddi seg nógv til at koma aftur til
Danmarkar at síggja sína hálvt ára gomlu dóttir og
konu aftur.
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Purkugerði 7
FO-100 Tórshavn
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225511
T-postur:
kmf@kmf.fo
Heimasíða:
www.kmf.fo
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