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Barn er okkum føtt! 
Tí at barn er okkum føtt, sonur okkum givin, og á herðum hans skal høvdingadømið 

hvíla; navn hans skal verða kallað undur, rágevi, veldigur Guð, ævinnar faðir, 

friðarhøvdingi. Jes. 8,6 

 

Øllum lesarum okkara og missiónsvinum burturi og heima verður ynskt 

eini gleðilig jól og eitt av Harranum signað nýggjár við tøkk fyri tað farna.                                

Kirkjuliga Missiónsfelagið 
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Hesi versini skrivar Jesaja  umleið ár 

700 fyri Kristus. Hvussu støðan var í 

Ísrael um hetta mundi, tá Jesaja talaði 

hesi versini, kunnu vit lesa í 2. 

Kongabók 15,29: 

”Á døgum Peka, Ísraels kongs, kom 

Tiglat-Pilesar, Assurs kongur, og tók 

Ijjon og Ábel-Bet-Máaka og Jánóa og 

Kedesj og Házor og Gilead og Galileu, 

alt Naftaliland, og herleiddi fólkið til 

Assurs.” 

Assur var tá eitt megnar veldið. Vit 

kunnu samanbera við valdið, sum USA 

hevur í dag. Tískil vóru Ísraels fólk sera 

bangin fyri at fara í kríggj við hetta 

landið. Men tó at fólkið hevur allar 

orsøkir til stúran, so talar Jesaja um vón 

og sigur í 9,1: Eitt barn er okkum føtt, 

sonur okkum givin. Men Guð er altso 

rættiliga provokerandi. Megnar veldið 

Assur er beint uttan fyri býarportrið og 

alt, Guð kann geva Ísrael, er eitt barn. 

Sær hann ikki støðuna, hvussu álvarsom 

hon er?  

 

Líka sum Ísrael hevði Assur sum 

fígginda, so hava vit fíggindar - Sátan, 

synd og deyða. Og lætt er at hugsa: Er 

hatta lítla barnið, sum bleiv føtt jóladag 

nokk til at frelsa meg? Sær Guð ikki, at 

støðan er nógv álvarsamari enn sum so? 

Tó er hetta barnið ikki eitt vanligt barn. 

Vit skulu nú hyggja eftir nøvnunum, 

sum barnið fekk. 

 

Undur  

Barnið er eitt undur. Hetta vísir aftur á 

Jesaja 7,14:  

”Sí, moyggin verður við barn og føðir 

son, og hon kallar hann Immanuel.”  

Barnið er eitt undur. Tað er ikki vorðið 

til á vanligan hátt, men er eitt undur  frá 

Guði. Barnið er føtt ímillum okkum, og 

er ein av okkum, men er givið frá Guði. 

Ikki bert gjørdi Jesus nógv undur, tá 

hann gekk runt á jørð, men alt hansara 

lív, deyði og uppreisn var eitt stórt 

undur. 

Ráðgevi 

Barnið er ráðgevi. Kongar og politikarar 

hava ráðgevarar, men Jesus tørvar 

ongan at geva sær ráð, tí: ”Andi Harrans 

skal hvíla yvir honum, andi vísdóms og 

vits, andi ráðs og kraftar, andi 

kunnskapar og ótta Harrans”, sum vit 

lesa í Jesaja 11,2. Hann gevur okkum 
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ráð og vegleiðing, um vit søkja hann. Og 

ráð hansara er ikki bert í orðum, men í 

kraft. 

Veldigur Guð 

Barnið er ”veldigur Guð”. Jesus er Guð 

hin alvaldi, sum er nær hjá okkum. Hann 

er tann Guð, sum kundi frelsa Ìsrael frá 

135.000 hermonnum við at brúka 300 

menn á Gideons døgum! Hann er tann 

Guð, sum vann á syndini, deyðanum og 

Sátani við at taka Guðs vreiði á seg, tá 

hann doyði á krossinum. Tann revsingin 

vit syndarar høvdu uppiborið, tók hann 

á seg. Hann er tann Guð, sum deyðin 

ikki kundi halda bundnan, men sum reis 

uppaftur, og er hjá okkum hvønn dag, 

hvat so  hendir!  

 

Ævinnar Faðir 

Barnið er faðir. Jesus er ikki bert Guð 

hin alvaldi, sum ræður við veldi. Hann 

er eisini faðirin sum elskar okkum við 

sínum faðir-kærleika. Ja, hann elskaði 

okkum so nógv, at hann gav seg sjálvan 

fyri okkum, so at ein og hvør, sum trýr 

á hann, ikki skal glatast, man hava ævigt 

lív. Guð ynskir samveru við okkum um 

allar ævir, og tað kundi bert koma í lag, 

um tað sum skilir okkum frá Guði, 

nevniliga syndin, bleiv tikin burtur. Tað 

hendi, tá Guð læt Jesus doyggja fyri 

okkara syndir. Tá rakti Guðs heilaga 

vreiði Jesus, og vit kundu ganga frí.  Ja, 

í honum hava vit  ævinleikan í himni í 

væntu!   

 

Friðarhøvdingi 

Tað hebraiska orðið fyri frið er shalom. 

Tað merkir eisini harmoni. Jesus er 

frelsarin sum tekur sær av øllum 

menniskjanum. Hann syrgir ikki bert 

fyri tí andaliga, men fyri øllum 

menniskjanum. Hann ynskir at fáa pláss 

í øllum pørtum av tínum lívi. Hann 

ynskir at koma við sínum friði til tín 

gerandisdag, títt arbeiði og tína stúran. 

 

Tað størsta hann gevur okkum er tó frið 

við Guð. Vit, sum í okkum sjálvum 

skuldu verið undir Guðs dómi og vreiði, 

okkum hevur Jesus vunnið frið við Guð. 

Hann fór sjálvur inn undir Guðs vreiði 

og dóm, tá hann hekk á krossinum. 

Hann tømdi Guðs vreiði-bikar, so vit 

ikki um ævir skulu vera undir vreiðini!  

Tá Sátan vil ákæra okkum fyri okkara 

syndir og misbrot, so mugu vit siga: ”Tú 

fert til tann skeiva persónin, tí Jesus 
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hevur tikið mína synd á seg. Tú mást 

tala við hann um tað!” Tá er hann 

máttleysur og má rýma. Tín trúgv er ein 

fingur, sum peikar burtur frá tær 

sjálvum og yvir á Jesus.   

 

Ì Jes. 8,7 lesa vit: Stórt skal 

høvdingadømið verða, og friðurin skal 

ongan enda taka á hásæti Dávids og í 

kongsríki hans til tess at reisa tað og 

menna tað við rætti og rættvísi hiðan 

ífrá og um allar ævir. Vandlæti Harra 

herliðanna skal gera hetta.  

 

Friðurin skal ongan enda hava í Jesu 

ríki. Sjálvt um Assurs herur stendur við 

portrið, so skal friðurin verða uttan enda 

yvir hásæti Dávids. Hetta var so avgjørt 

ikki tað, sum fólki upplivdi og føldi. À 

sama hátt kunnu vit uppliva Sátan sum 

eitt megnar veldi, sum bert vil 

oyðileggja og fáa okkum til at synda. 

Hann gongur runt sum ein ýlandi leyva, 

men vit hava frið. Ikki frið við syndina, 

men frið við Guð. Og tað er Harra 

herliðanna, sum gevur okkum hendan 

friðin.  

Sum trúgvandi liva vit í tveimum 

veruleikum samstundis. Vit eru 

samstundis rættvís og syndarar. Paulus 

sigur tað so væl í sínum seinna brævið 

til korintmanna 6,10: Vit liva   ”sum 

sorgarfullir, men tó altíð glaðir, sum 

fátækir,  

men gera tó mangar ríkar, sum teir, ið 

einki hava, og tó eiga alt.”  

Vit føla okkum ofta sum tann størsti 

syndarin, men eru tó rein og heilag yvir 

fyri Guði. Vit eru sorgarbundin, tá vit 

hugsa um hendan heimin, um alla 

neyðina og um øll tey sum liva burturi 

frá Guði, men eru tó glað, tí vit hava 

fingið lut í frelsuna. Vit mugu siga nei 

til nógv ting, sum hesin heimur roknar 

fyri virðismikið og eru tí fátæk. Tó gera 

vit mangar ríkar, tá vit boða 

gleðiboðskapin, biðja fyri teimum og 

liva eitt lív í hjálpsemi og gávumildni. 

Vit byggja okkara lív á nakað, sum 

hesin heimur ikki roknar fyri nakað, og 

tí eiga vit onki. Og tó eiga vit alt. Tí vit 

eiga Jesus. Jesus hevur vælsignað 

okkum við allari andligari signing! Vit 

hava fingið frelsuna. Vit hava 

endurloysingina við blóði hansara, 

fyrigeving syndanna (Ef.1,7) 

 

Silas K.K. Olofson 
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Halt á at biðja og trúgva 
”Biðið uttan íhald!” 1. Tess.   5, 17

Gjøgnum alla lívstíð sína bað 

brets202ki evangelisturin George 

Müller (1805 – 1898) Gud um pengar at 

metta síni foreldraleysu fosturbørn á 

Ashley Down barnaheiminum. 

Gjøgnum øll hesi ár bleiv tað til 7,5 

milliónir dollarar, í nútíðar peningi eru 

tað 113 milliónir dollarar. Hann helt 

ikki, at tú alment skuldi tosa um tín 

peningaliga tørv, men kortini hevði 

hann altíð nóg mikið, so hann fekk 

goldið sínar handilsrokningar – av tí at 

tað tók Gud sær av á yvirnatúrligan hátt. 

 Men trúgvin hjá Mülleri varð roynd 

á annan hátt. Til dømis bað hann 

regluliga fyri fimm monnum, sum hann 

av hjarta ynskti at vinna fyri Kristus. 

Fyrsti maðurin gav Kristusi lív sítt eftir 

5 árum, annar og triði eftir 10 árum og 

hin fjórði eftir 25 árum. Men soleiðis er 

tann persónurin, sum stríðist: Müller 

bað í heili 52 ár, áðrenn fimti maðurin 

vendi um! 

 Tað var veruliga so, at hesin 

maðurin játtaði trúgv sína á Kristus fáar 

mánaðir eftir at Müller var farin til 

gravar. Vilt tú biðja um okkurt í 52 ár 

uttan at hóma eitt svar? 

 Tað eigur tú at gera, og tú skalt! 

 Müller plagdi at siga: ”Gud gleðir 

seg, tá ið hann kann økja um trúnna hjá 

børnum sínum.” Staðin fyri at vænta 

okkum royndir, áðrenn vit vinna ein 

sigur, ella at vænta okkum venjingar í at 

vera tolin, so áttu vit heldur at tikið 

ímóti teimum frá Gudi sum eitt amboð. 

Royndir, forðingar, tvørleika og av og á 

ósigur er føðin hjá sjálvari trúnni. 

 Um tú biður og spyrst Gud: ”Vilt 

tú?” Er svar hansara: ”Eg vil!” Sálmur 

91,15 sigur: ”Kallar hann á meg, eg 

honum svari, í neyðum eg hjá honum 

eri. Eg hann frelsi og veiti honum æru.” 

Og í Jeremia 33,3 V. D. sigur Gud: 

”Rópa til Mín, og Eg skal svara tær, og 

Eg skal kunngera tær tað, ið stórt og 

ófatandi er, slíkt sum tú kennir ikki!” 

 So orðið til tín í dag er – halt á at 

biðja og trúgva. 

 

”… et Ord til Dagen”                                                            

Effie Campbell umsetti. 
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Andakt 
Hvat gevur tú einum kongi? 

Bretska drotningin hevur fingið sera nógvar gávur, og hevur hon almannakunngjørt ein 

lista, so hon ikki fekk somu gávu fleiri ferðir. Listin sigur, at hon longu hevur fingið 

tvey letidýr úr Brasil, tveir bævur úr Kanada, eitt svørð úr Kanarisku oynni Kiribati og 

ein posa við lillavorðnum salti úr Bretsku Jómfrúoyggjunum. 

Tá tú gevur teinum kongaligu eina gávu, so gevur tú ikki, tí teimum tørvar tað. 

Tú gevur, tí tú vilt vísa virðing.  

Tey fyrstu jólini komu nakrir vísir menn úr Eysturlondum til staðin, har Jesus varð 

føddur.  

Men tá ið teir høvdu lýtt á kongin, fóru teir avstað; og sí, stjørnan, sum teir høvdu 

sæð har eysturi, gekk framman undan teimum, líka til hon kom og stóð uppi yvir 

teimum har, sum barnið var. Men tá ið teir sóu stjørnuna, vórðu teir heilt avbera 

glaðir. Og teir fóru inn í húsið og sóu barnið hjá Mariu,móður síni; og teir løgdust 

á knæ og tilbóðu tað; og teir lótu upp goymslur sínar og bóru tí gávur: gull og 

roykilsi og myrru.                (Matt.2,9-11) 

Teir fylgdu stjørnuni og gleddust, tá teir sóu Jesus. 

Fyrst sóu teir hann, og síðani góvu teir honum gávur. Jesusi tørvar ikki gávur frá 

okkum, hann vil, at vit skulu festa okkara eygu á hann. Teir løgdust á knæ og tilbóðu 

hann. Teir høvdu ikki gávur, sum Jesusi tørvaði, men gávur, sum søgdu, hvussu glaðir 

teir vóru. 

Nógv er sagt um gávurnar, teir vísu menninir góvu Jesusi. Í stuttum kann sigast, at 

fyrsta gávan, sum er gull, er mynd upp á kærleika. Roykilsið er mynd upp á andan. 

Myrra er mynd uppá, at vit vilja fylgja Jesusi. 

Jólini minna okkum á, at vit vilja taka ímóti Guðs kærleika, fylla okkum við andanum 

og fylgja Jesusi. 

Vit hava fingið størstu gávuna! 

Gleðilig jól.        

Sólvá Syderbø umsetti 
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Hin nýggi fíggindin. 
Tá ST hevð i  t ik ið  avgerð  um a t 

bý ta  sundur tað  sum eft i r  var  av 

Pales t ina,  g jørdis t  skjót t  gre i t t ,  

a t  høvuðs f íggindar z ionismunar 

vóru arabisku grannalondini .  

Onglendingar  vóru út i  av 

spælinum,  ef t i rs um te i r  i kk i  

høvdu nóg nógva me g i  a t  b royta  

við tøkuna .  T íð i n ,  tá  nas is ma n  

he vð i  v ís t  s ína  l jó tu  g ron,  va r  

fa r in .  Sole ið i s  sæð  kann s igas t ,  

a t  f ramfe rð  nas is munna r mót i  

jødunum hevð i  æ l t  f r a m e ina  

áv ísa  væ lvi ld  f rá  umheiminum,  

mót i  hes um jags t raða  fólk i .  

Hin vanliga anti-semitisman var í  

afturgongd, og mong talaðu søk 

zionismunar.  

S tøða  Ís ra e ls  e f t i r  k r ígg ið  í  

1948-1949 va r  tó  v iðbrek in .  

Ha r  s um s ma las t  va r  vóru  be r t  

10 -15  k i lome t ra r  mi l lum 

eys tu rmark ið  og  

M ið j a rða rhav ið .  E i t t  e in s tak t  

á lop  kund i  tó  læt t l i ga  s ke ra  

l and ið  í  t v ín inga r.  Ef t i r  ø l lum 

a t  døma va r  tó  e ink i  a rab is k t  

l and  ið  s e t t i  s eg fø r t  fy r i  a t  

f r e mja  hes a  a tge rð .  

Ís tað in fóru teir undir at senda 

smáar álopseindir inn í Ísrael.  Á 

henda hátt kom hugtakið  

" terrir isma" inn í heimssøguna.  

Frá 1950 og útefti r vórðu gjørd  

skipað ,  álop á vanliga Ísraelska 

borgaran.  Í høvuðsheitum komu 

álopini úr Judeu/Samariu  

(Vestara Áarbakka) , sum eftir 

kríggið  í  1949 vórðu innl imað  í  

Jordan,  og annars úr Gaza-

geiranum, sum Egyptaland hevð i  

sett  seg á. Fadayeen-bólkarnir,  

sum yvirgangsfólkini vórðu 

nevnd,  trokaðu seg meira og 

meira inn um 

vápnahvíldarmarkið .  Í einum 

fimm ára skeið i  kostað i  hetta  

1000 Ísraelum livið .  Samstundis  

royndi Ísraelski herurin at s teðga 

hesum ágangi.  Í fyrsta umfari  

varð  lagt eftir býum ið  hýstu 

yvirgangsmonnum.  
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Móti endanum á 1955 øktust 

álopini,  serliga úr Egyptalandi. 

Minur vóru lagdar í  vegir  og í 

akrar,  sole ið is  a t góðvarnir 

bóndur vórðu sprongdir í  

luf t ina,  meðan að r i r vóru 

skotnir .  Aftura t tí  vórðu 

vatnvei t ingar og hús sprongd.  
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Útlit til kíggj. 

Eftir at frælsisbardagin var at enda 

komin, kunngjørdi Egyptaland at 

Suezveitin var stongd fyri ísraelskum 

skipum. 

Ísrael sendi klagu til Trygdarráðið 

hjá ST, sum eisini gjørdi eina 

samtykt ið álegði Egyptalandi at seta 

stongsulin úr gildi. Egyptaland lætst 

ikki um vón, og fekk prógv fyri at 

ongar avleiðingar stóðust av at 

vanvirða samtyktir í 

Trygdarráðnum. Stongsulin gjørdist 

tí meira umfatandi, soleiðis at einki 

skip ið sigldi við last úr ella til Israel 

fekk loyvi at nýta veitina. Bikari var 

um at flóta yvir. Ágangurin frá 

grannum Ísraels var grovur  bæði við 

beinleiðis álopum, og við ásetingum, 

ið bæði høvdu avleiðingar fyri 

figgjarligu og menniskjaligu støðu 

fólksins. 

Dropin, ið beinleiðis gjørdist orsøkin til 

kriggið i 1956, var at Egyptaland stongdi 

Tirana-strætið. Hetta sund liggur har 

Akabavíkin fellur saman við 

Reyðahavið, sunnanfyri israelska 

havnabýin Eilat. Bæði Jordan, Saudi 

Arabia og Egyptaland hava strond út 

móti havnøkinum, og sambært altjóða 

lóg er tað tað opið fyri skipum úr øllum 

tjóðum. 

I 1953 setti Egyptaland stongsulin í verk 

og steðgaði øllum skipun, til tess at vita 

um tey vóru israelskt. 

Enn ein herðing av stongslinum varð framd 

í september 1955, har øll skipafeløg og 

flogfeløg fingu at vita, at øll ferðsla 

gjøgnum og yvir víkini var ein trokan inn a 

egyptiskt øki. Søkjast skuldi um loyvi 72 

tímar frammanundan, og Israelsk før kundu 

als ikki faa loyvi, við tað, at Egyptaland metti 

seg verandi í kríggi við Ísrael. 

Maðurin aftanfyri hesi lógarbrot og ágang, 

var forseti Egyptaland Gamal Abdel 

Nasser, sum tann 23. juli hevði tikið valdið. 

Í 1956 fekk Egyptaland nýggja 

stýriisskipan, sum millum annað gav 

forsetanum nærum óavmarkað vald. I 

1956 lat hann seg velja til forseta og fekk 

99,9 prosent av atkvøðunum. Einki 
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mótvalevni var, so torfort mundi verið at 

vita hvussu nógv høvdu atkvøtt. 

Nasser var svorin figgindi Ísraels. Polittiskt 

sæð var hann ikki býttur, men hevði 

tvørturimóti sera góð evni at spæla

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

mótstoðumenn sínar upp móti hvørjum 

øðrum. Sum røðari var hann tikin úr 

leikum, og tað fall honum lætt, við 

tungusnildi sínum, at breiða seg í 

útvarpinum. 

Sambært Nasser var vesturlendska 

imperialisman eitt tað ringasta ið fanst á 

jarðarknøttinum. Men sum tiðin leið 

viknaði tjóðskaparligi stoltleiki hansara, og 

hann gjørdist sjálvur imperialistur. Stóri 

dreymur hansara var at savna øll arabisku 

ríkini undir ein hatt, nevnliga sín egna, 

soleiðis at hann kundi gerast hin einaráðndi 

valdsharrin. 

Og Nasser krógvaði ikki burtur hvørja 

lagnu hann ætlaði Ísrael. Tann 14. oktober 

1955 segði hann til dømis: "Eg berjist ikki 

einans ímóti Ísrael, men eisini ímóti  

heimszionismuni og jødiska kapitalinum.  

 

Setningur mín er, at frígera arabiska heimin 

frá oyðileggjandi zionistisku 

lokabrøgdunum, sum hava røtur sínar í 

U.S.A., og sum fáa hjálp fra Bretlandi og 

Fraklandi , Arabar hata zionismuna, og tað, er 

einki høpi í at tala um frið, við Ísrael. 

Tað  e r enntá ikki mins t i 

møgule iki fyr i samrað ingum 

mil lum arabar og 

ís rae lsmenn." 

Tann 18.  desember 1955 segð i  

hann hesi orð :  "Tað  verður 

fagnaður í  landi okkara,  tá  

egyptar og sý riulendingar,  við  

her liðum sínum møtas t mil lum 

tofti rnar í  landinum hjá  hesum 

svikafulla fólki."  

 
 
Suni Jacobsen umsetir. 
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Vegurin til Lívið 
Eg lesi ongastaðni, at Jesus hevði 

nakran samanbrest við syndarar, 

skøkjur, ránsmenn, spitølsk, tollarar og 

fleiri. Hví? Tí Jesus kom at leita upp og 

frelsa tað, ið glatað var. (Luk. 19,10) 

Hesi fólk sóu sína glataðu støðu, og tey 

sóu, at Jesus var Vegurin til Lívið. 

 Harafturímóti hevði hann fleiri 

samanbrestir við teir religiøsu – teir 

skriftlærdu. Hví? Tí teir vóru so 

sjálvgóðir og sjálvrættvísir, at teir ikki 

sóu sín tørv á einum Frelsara. Teir 

høvdu nóg mikið í sær sjálvum og síni 

religión. 

 Um eitt sjúkt fólk sigur: ”So skjótt 

eg verði frískur, skal eg fara til lækna!” 

er tað kanska ein sálarlækna, 

viðkomandi hevur tørv á. 

 Jesus sigur í Luk. 5,31-32: ”Ikki 

tarvast teimum frísku lækna, men 

teimum, ið ilt hava. Eg eri ikki komin at 

kalla rættvísar, men syndarar til 

umvendingar.” 

 Støðan hjá mongum fólkum 

mótvegis Gudi er henda: ”Tá ið eg fyrst 

havi ruddað út og fingið skil á mínum 

lívi, eri sloppin av við ringar vanar og 

blivið eitt betri menniskja, skal eg gerast 

kristin.” 

 Gloym tað! Hatta er ein líka fjákut 

grundgeving sum tann hjá honum, ið 

vildi vera frískur, áðrenn hann fór til 

lækna. 

 Vegurin til Guds er at venda um til 

Kristus og at vilja ganga eina nýggja 

leið. Umvending er ein lívsstílur restina 

av okkara jarðarlívi. Jesus er enn sum 

áður Vegurin til Lívið. 

    

 Effie Campbell umsetti. 
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Jóla- og nýggjársheilsan 
 

Nú árið er farið at halla, ynskir Kirkjuliga Missiónsfelagið at heilsa øllum 
missiónsvinum. 
 
Arbeiðsuppgávurnar eru nógvar, bæði úti og heima. Í Mongolia eru hjúnini Silas og 
Julianna Olofson, eisini eru børnini Carina, Silja og Sett. Vegna korona eru tey tó 
heima í løtuni. Eisini stuðla vit arbeiðum í Etiopia. 
Ígjøgnum Norea Radio Danmark stuðla vit kristiligum útvarpssendingum til Kina og 
Kirgisistan. Heima í Føroyum eru eisini fleiri greinar: Blað, summarstevnan, ársmøti 
og møtir kring landið annars.  
 
Uttan ein skara av trúgvum missiónsvinum, ið virka við, biðja og stuðla peningaliga, 
hevði alt hetta ikki verið møguligt. Tí siga vit hjartans tøkk fyri allan stuðul. Gud signi 
tykkum øll og familjur tykkara. 
 
Men missión kostar. Til arbeiðið í Mongolia gjalda vit kr. 300.000,00. Norearadio 
stuðla vit við kr. 50.000,00.  Vit stuðla eisini í Etiopia. So tilsamans senda vit knappar 
kr. 400.000,00 til Útimissión.  Tí biðja vit allar missiónsvinir um framhaldandi góðan 
stuðul. Gávur kunnu setast á kontu nr. 9181- 495.337.3  í Betri Banka,   nr. 6460 – 
495.053.6  í BankNordik  og   nr. 9865 – 102.8418. í Norðoya Sparikassa. Til ber eisini 
at stovna sjálvvirkandi flyting í peningastovni, har ein gevur eina fasta upphædd eftir 
egnum vali hvønn mánað.  
 
Takk fyri, øll somul. 
Kirkjuliga Missiónsfelagið 
 
 

Útgevari  Heimasíða: www.kmf.fo Kirkjuligt Missiónsblað 
Kirkjuliga Missiónsfelagið  Ábyrgd: Kristian Thorleifsson kemur út 8 ferðir um árið 
Purkugerði 7  tel: 212856 (februar, mars, mai, juni, august 
Fo- 100 Tórshavn  Prent: KMF september, november og desember 
t- postur: kmf@kmf.fo  Konta: 9181- 495.337.3 Haldaragjald: kr. 200,00 

 


