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Tá ið ævinleikin steig inn í tíðina. 
Luk. 2,10-16. 

Eitt kvøld í árinum møtist so at siga allur 

heimurin at minnast heilagu náttina, tá ið 

Ævinleikin steig inn í Tíðina - og møtið var í 

einum fjósi - í einari lítlari bygd - millum tað 

vanliga fólkið. Og hvørji jól er enn møguleiki 

at merkja nakað av Ævinleikans nærleika. 

Ein jólaaftan, tey árini tá ið eg arbeiddi á 

skúlanum, fór ein av starvsfeløgum mínum 

við konu og tveimum dreingjum í kirkju. 

Men á heimleiðini fór bilurin at mala í 

klingur á tí íslagda vegnum,  

 
Øllum lesarum okkara og missiónsvinum burturi og heima verð ynskt eini 

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

                                                                                               Kirkjuliga Missiónsfelagið 



2 

                                                                            Nr. 8   Desember 2018   70. árgangur 
 

 2 

og hann bóltaði runt sum ein karrusell, til hann 

legði seg róliga eftir longdini í eina kavafonn. 

Ein djúp kvirra valdaði, nógvir tankar fóru 

gjøgnum hugan á ferðafólkunum. Men so breyt 

yngsti sonurin tøgnina og spurdi: “Pápi, eru vit 

í himli nú?” 

 Hann mundi ivaleyst hava kent seg í 

forgarðinum, tá ið hann sat í kirkjuni, og bar nú 

hesa kensluna við sær. Tí jólini hava við 

himmalin at gera. Tey fyrstu jólini kom 

himmalin her niður til jarðar - og her niðri fáa 

vit, sum bara eru gestir á hesi jørð, innbjóðing 

til tann himmalin, Hann tá fór frá og læt upp 

fyri okkum. - “Tykkum er í dag ein Frelsari 

føddur,” hesi orðini eru av einglamunni, tí als 

ikki alt í jólaboðskapinum er so fátæksligt. 

 Tá ið vit skulu siga sum er, so er 

jólagleðin komin í hæddina hjá teim flestu eftir 

dunnuna og reyðkálið, og hon følnar millum 

jólapappírið, sum fjaldi so nógv av tí nú loysta 

spenninginum. Eitt slíkt spenningsfall fara vit 

altíð at uppliva, so leingi vit bara taka ímóti 

jólanna gleði og ikki teirra Frelsara. Tí til 

sjeynda og síðst er tað soleiðis, at bara jólanna 

Frelsari er jólanna Gleði. Og henda gleðin er 

undurfull. Vit mugu boða frá henni og luta 

hana við onnur. Hirðarnir vóru teir fyrstu, sum 

gjørdu tað - nú eru tað vit, sum eiga tørn. 

 Vit her í Norðurlondum hava í dag eina 

Guds-ríkis-fyrisiting, har vit senda nógvar 

túsund trúboðarar út um alla klótuna. Teir eru 

sendiharrar hjá tí stóru jólagleðini á heimsstigi 

- sett út í verk, av tí at tey seta sítt lív í veð, og 

vit, Guds vinir, lata milliónirnar. Men vit hava 

teir eisini her heima. William Booth helt eini 

jól heima. Friðleysur reikaði hann aftur og 

fram og segði: - Never again. - Ongantíð aftur. 

- Restina av lívinum vóru tey øll í 

fátækrabýlingunum og spreiddu gleði. Tað er 

ikki bara Frelsunarherurin, sum ofrar seg so, 

men hesir gleðinnar trubadurar hava lært 

okkum meir um gleði, sanna jólagleði, enn vit 

gruna. 

 Vit kunnu øll geva gleði. Serliga hugsi eg 

um tey elstu í ætt okkara. Í mong ár hildu vit 

jól við okkara gomlu. Og kona mín var so 

avgjørt tann, sum átti tey betri gleðiskapandi 

evni av okkum báðum. Í dag fái eg ikki gjørt 

nakað meir við tað. Teirra seinastu jól komu. 

Gleðinnar skyldur hvíla serliga yvir teimum av 

fólki okkara, sum eru í besta aldri. Og sum ein 

jólastjørna lýsir fjórða boðið við lyftinum yvir 

teimum: FYRI AT TAÐ MÁ GANGAST 

TÆR VÆL, OG TÚ MÁST LIVA LEINGI Í 

LANDINUM. 

 Men skyldan fevnir eisini um børnini. 

Tað kemur skjótt skar í gleðina. Lítið skal til at 

sløkkja hana. Í mínum barnaárum kom ofta ein 

fastir til okkara nakrar tímar jólaaftan at ganga 

runt um jólatræið. Men eini jól var eg súrur, og 

eg fekk systrar mínar at streika, tá ið vit skuldu 

syngja. Tað virkaði 100%, og eingin noyddi 

okkum. Men hetta gjørdust eini kvirr jól. Men 

skaðafrøi er nú einaferð ikki jólafrøi. Vit máttu 

verða nøgd við skaðafrøi tey jólini. Tað var eitt 

vánaligt býti. Nú eri eg yvir 70 ár, men eg 

minnist enn, hvussu ljótur eg var, og angri ... 

 Tað er gott at steðga við krubbuna eina 

ferð um árið. Á hesar signaðu hendur úr 

Ævinleikanum - tær nema hjørtu okkara so 

undurfult. Og kortini eru tær fyri einki at rokna 

móti teimum útrættu hondunum á krossinum 

og teimum lívssælu orðunum: TAÐ ER 

FULLGJØRT. - Men tað eru tær somu 

hendurnar, tí barnið í krubbuni er sigurharrin á 

krossinum, sum kom niður her eina jólanátt og 

læt himmalportrið upp fyri øllum í 

sólarrenningini ein páskamorgun. 

HETTA ER JÓLANNA VERULIGA GÁVA. 

     

Arne Prøis, prestur, Oslo.                                 

 E. Campbell umsetti. 
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Andakt 

 
Ongantíð aftur jól 

Vorðið sum tíðindi. Kanska góð tíðindi hjá vaksnum at fáa, sum hava úr at gera at 

fyrireika jólini. Men hjá børnunum eru hetta ring tíðindi: Ongantíð aftur jól. Og kortini 

eru hetta frálík tíðindi. Tað vórðu einaferð jól á jørð. So væl og virðiliga, so vit á 

hvørjum ári lata kenslur og tankar okkara bergtakast av jólaboðskapinum. 

Seinastu aldamótini fyri jólanátt var Himmalsins Guð tigandi. Eingir profetar spáddu 

um Guð. Men tað var ein profetur, sum fyri umleið 700 árum frammanundan, boðaði: 

Men tú, Betlehem Efrata, eina minst av Júda túsundum, frá tær skal tó koma 

hann, sum høvdingi skal vera yvir Ísrael; frá forðum er upphav hans, frá 

ævinleikans døgum. (Mika 5,1) 

Henda fyriboðan hevði nógv at týða, tá Jesus varð føddur. Heródes kongur spurdi 

gudfrøðingar Ísraels, hvar Jesus skuldi verða føddur. Og teir svaraðu, so sum profeturin 

hevði spátt: Betlehem. Jesu føðing var ikki nakað, sum brádliga stakst upp á Guð, men 

ein frammanundan og ráðløgd hending. 

Jólanátt hendi tað so. Jesus fór ikki frá himmalsku dýrdini, tí vit menniskju vildu hava 

hann. Men tí Guð vildi hava okkum. So elskaði tann upp hevjaði Guð skapning sín, at 

hann av sínum eintingum og røttu løtuna  boygdi seg til okkara.  

Tá jesus varð føddur, vísti Guð menniskjunum, hvør hann er. Hyggja vit at honum, so 

síggja vit, at Guð veruliga varð menniskja eins og vit. Guð gav sær sjálvum somu lagnu 

sum menniskjuni og skuldar bant seg sjálvan til tað, hann hevði givið okkum. Hví? So 

vit fingu møguleika at verða Guðs børn. Guðs sonur tók á seg okkara kor, so vit fingu 

barnarætt hjá Guði. Tað hendi einaferð. Og tað er nóg mikið um aldur og ævir.  

Eisini í dag býður hann okkum at verða ein partur av felagsskapinum, hann hevur við 

faðirin. 

Hóast nærvera hansara er ósjónlig. 

Gleðilig jól! 

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall 

Sólvá Syderbø 
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Tíðindabræv nr. 3 úr Mongolia 
 

Kuldin ger nú um seg í Ulaanbaatar. Vit hava í 

fleiri vikur havt nógvan kulda, og hyggja vit 

eina víku fram er -15 stig tað heitasta og -27 er 

tað kaldasta vit hava í væntu. So tað er kalt, 

men kuldin hevur ein fyrimun. Okkara nýggja 

familjuspælipláss er eitt fryst vatn, ið liggur 15 

minuttir frá okkara íbúð.  

 

Kuldin hevur tó eisini við sær, at her er ein 

øgilig luftdálking. Hetta kemur av, at nógv hús 

og ger-telt verða hita við at kol verður brent. 

Nógvur kuldi ger, at meira kol verður brent – 

og tá tað er ordiliga kalt er oftast eingin vindur. 

Og tá verður allur roykurin liggjandi yvir 

býnum. So vit nýta masku, tá vit skulu út um 

hurðina. 

 

At arbeiða sum trúboðarar er avgjørt ikki 

keðiligt arbeiði. Seinasta mánaðin er nógv 

hent, sum vit ikki frammanundan høvdu 

væntað ella ætlað. Sum áður nevnt, arbeiða vit 

tætt saman við David Baker, ið hevur arbeitt í 

12 ár millum kasakkar og Asimat, ið er úr 

Kasakstan, men arbeiðir millum kasakkar í 

Mongolia. Teir hava báðir visum gjøgnum 

luthersku kirkjuna í Mongolia og eru báðir 

prestavígdir. Tó er ein nýggj lóg undir viðgerð, 

sum broytir treytirnar fyri at fáa uppihaldsloyvi 

í Mongolia sum prestur. Vit vita ikki enn um 

lógin er góð ella ikki, men meðan lógin er 

undir viðgerð hevur mongolska stjórnin gjørt 

av, ikki at leingja uppihaldsloyvi hjá teimum 

við religiøsum uppihaldsloyvi. Hetta merkir, at 

familjan Baker má fara úr landinum í desembur 

og Asimat og familjan má fara í februar – um 

ikki okkurt óvæntað hendir.  

 

Hetta kom sjálvandi dátt við, tí ætlanin var, at 

vit skuldu samstarva tætt um at røkka út til 

kasakkar – og kona Asimat, Dina, er okkara 

kasak-mállærari. Men vónandi fer tað at bera 

til hjá teimum at koma aftur til Mongolia og 

fáa uppihaldsloyvi aftur. Takk fyri forbøn 

hesum viðvíkjandi.  

 

At alt ikki altíð gongur sum ætlað fekk eg, 

Silas, at uppliva fyri nøkrum vikum síðani. Eg 

skuldi á fund við onnur úr NLM í Bayan-Olgii 

í vestur Mongolia. Tað var bert ætlanin, at eg 

skuldi gista har eina nátt, men flogfarið eg 

skuldi heim við bleiv avlýst. Tað gav mær 

knappliga eyka tíð í Bayan-Olgii og um 

kvøldið fekk eg tíð at vitja eina kasakkiska 

familju, sum er kristin. Í Bayan-Olgii eru ongar 

góðkendar kirkjur, so nógv kristin hittast ikki 

regluliga við onnur kristin. Tí tosaðu vit saman 

um møguleikan, at tey kundu hittast við onnur 

kristin heima hjá teimum. Bara tað at deila 

okkurt úr bíbliuni við hvønn annan er nýtt fyri 

hesi kristnu. Tey vóru tó sera opin fyri at 

møtast í smáum bólkum og eg vóni, at kunnu 

vitja tey skjótt aftur og vita, hvussu gongur. 

Nógv av hesum fólkunum duga illa at lesa, so 

tað er neyðugt, at onkur leggur teimum lag á, 

hvussu tey kunnu deila Orðið og vera uppbygd 

í trúnni.  

 

Dagin eftir var flogfarið aftur avlýst, so eg fekk 

enn ein dag í Bayan-Olgii. Jan Ingve, ið er ein 

NLM trúboðari, hevur ein vinmann har í 

býnum, sum hann hevur lisið í Bíbliuni saman 

við. Hetta hevur tó ført til, at vinmaðurin, ið 

eitur Alif, er byrjaður at ganga meir í moskuni 

og lesa meir í Koranini. Um kvøldið ringdi Jan 

Ingve til Alif og vit gjørdu av at hittast á eini 

cafe. Tað bleiv eitt veldugt kvøld, har vit fingu 

tosa eina rúgvu um Koranina, Bíbliuna, munir 

og líkheitir – og ikke minst vegin til frelsu. Júst 
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sum so nógvar meinlíkar samrøður eg havi 

havt í Turkalandi. Alif setti sær fyri, at lesa 

Bíbliuna meir gjølla og samanbera hana við 

Koranina. So mugu vit biða um, at hann kemur 

til trúgv á Jesus, sum er vegurin, sannleikin og 

lívið.  

 

Dagin eftir kom eg aftur út á flogvøllin, men 

flogfarið er skuldi við var fult. So eg fór út 

aftur til Jan Ingva, sum smíltist. Also eg skuldi 

vera hjartaliga vælkomin at vera í býnum 

longri. ”Hvør veit hvønn vit koma at hitta í 

dag” segði hann skemtandi. Men nú var eg 

longu seinkaður tríggjar dagar, so eg fór inn 

aftur á flogvøllin og spurdi, um tey ikki kundu 

finna pláss til mín á flogfarinum. Og eftir 

mikið stríð lovaðu tey mær at fáa eitt pláss 

fremst í flogfarinum, sum annars er til 

bráfeingisflyting, tí eingin hevði tørv á tí. So 

endiliga bar til at koma heim til familjuna.  

 

Sum vit hava skrivað um fyrr, so hevur Silja 

havt avbjóðingar at falla til í skúlanum. Tíbetur 

gongur framá, men í summar fara tríggjar av 

hennara góðu vinkonum at flyta. Vit hava tí 

tosað við leiðsluna í NLM um møguleikan at 

flyta til Khovd á sumri 2019. Hesum hevur 

NLM játtað. Nógvir fyrimunir tykjast at vera 

við at búgva í Khovd.  

 

 NLM hevur eitt stórt økið við skúla og fleiri húsum og høvuðskontórið hjá NLM liggur har.  

 Allir hinir trúboðarirnir hjá NLM búgva í Khovd ella Bayan-Olgii, sum bert er tríggjar tímar 

í bili úr Khovd. 

 Í Khovd og Bayan-Olgii búgva nógv flest Kasakkar, og tørvurin á trúboðarum er munandi 

størri har enn í Ulaanbaatar, har tann kasakkiska kirkjan er rættiliga væl fyri og sjálvstøðug. 

 Luftdálkingin er munandi minni enn í UB.  

 At búgva í Khovd passar betur fyri projektarbeiðið hjá Julionnu.  

 

At vit flyta til Khovd merkir, at vit nú fara 

undir at leita eftir einum lærara ella 

lærarahjúnum til Silju og Carinu og einum 

volontøri at ansa Set og alt møguligt annað. 

Lærarastarvið verður vanliga sett fyri tvey ár, 

meðan volontørurin verður settur í eitt ár. So 

um tú kennir onkran ella sjálv/ur hevur hug til 

at koma til Mongolia, so er bara at siga okkum 

frá. Ein meir útgreinað lýsing verður gjørd 

skjótt.  

 

 

Bønarevni 

 

 Uppihaldsloyvi hjá Asimat og David Baker 

 Trivnaður hjá okkum og serliga Silju 

 At vit finna lærara og volontør 

 At Gud má geva okkum vísdóm til tær uppgávur, ið liggja fyri framman 

 At Alif má koma til trúgv á Jesus 

 At vit mugu síggja veking í Mongolia 

 

Heilsan Julianna og Silas 
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Eitt kamelhøvd á brotnari súklu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lovsongur í einum kasakkiskum heimi 
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Búgvi borð heima hjá kasakkum 

 
 
Spæl á vatninum 

 

Koyritúrur í fjøllinum  
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Ein møtiferð beint undan jólum 
 

Í Heimamissiónssøguni, sum Christian Høj hevur skrivað, stendur ein hugtakandi 

frásøgn. Men hesa frásøgnina havi eg kortini umsett eftir norska blaðnum "Tro & 

Fakta". 

     Tað nærkast jólum. Jacob Eidesgård úr Oyndarfirði og vinur hansara Eiðis 

Tummas skuldu til Sandoyar at boða evangeliið. Fyrst gingu teir hin langa vegin 

upp um fjøll úr Oyndarfirði til Selatraðar á Eysturoynni. Haðani vórðu teir fluttir 

tann drúgva teinin til Hvítanesar á Streymoynni við árabáti. Tað leið móti nátt, tá 

ið teir kundu fara í land har. Men enn var langt eftir at ganga fyri at koma til 

Havnar. Millum annað máttu teir fara tvørtur um eitt øki, har eingin vegur var, 

men kavi og glerstoyttar rásir. Og júst her var tað, at óhappið hendi: Jacob gleið á 

ísinum, datt og varð liggjandi ... 

     Teir gjørdust skjótt greiðir yvir, at beinið var brotið. Teir vóru á einum 

oyðistaði á myrkari nátt, og langt var til næstu bygd. Haraftrat fór at kava. Støðan 

tyktist vónleys og ræðandi. Hvat var at gera? 

     Tað einasta, sum teir kundu gera, var at ganga ta leiðina, sum báðir so inniliga 

væl kendu: bønarvegin. Men nú ráddi ikki um innantómt tos. Tað vistu báðir. Nú 

var tørvurin ítøkiligur. Teimum tørvaði hjálp frá einum livandi og veruligum 

Frelsara. Henda náttartíman í kavarokinum boygdi Eiðis Tummas knø undir liðini 

á hjálparleysa vinmanni sínum og fór at biðja. So fór hann á føtur og beyð honum: 

"Í Jesu navni, statt upp og gakk!" 

     Mundi nakað henda? Jú, sanniliga! Jacob fór straks á føtur, og beint aftaná 

hildu teir fram ferð síni móti Havnini. Gud í himlinum hevði staðfest ta einfaldu 

trúnna og játtingina hjá tænarum sínum. Grøðingarundrið var veruleiki. 

     Tá ið Jacob og Eiðis Tummas langt út á náttina komu til Havnar, fóru teir oman 

á Sjómansheimið at gista restina av náttini. Men tá ið teir komu hagar, er alt 

sjálvandi læst og sløkt. Hvat var nú at gera? Um teir bankaðu á úthurðina á 

náttartíð, vaktu teir hinar gestirnar. Tað var heldur ikki hugnaligt at rópa ella á 

annan hátt royna at vekja nakran. Hesir báðir Harrans tænararnir høvdu gingið 

langt - í tænastu hjá hinum Hægsta - og nú trongdu teir so sáran at hvíla seg eitt 

sindur. 
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     Teir ganga bara beint móti úthurðini, trýsta klinkuna varisliga niður - og hygg: 

hurðin var opin!Teir fara stillisliga inn og finna fyristøðumannin, Harald á 

Sjómansheiminum, á kamari sínum uppi á 2. hædd. Hann vaknar og spyr mest 

sum eitt sindur skelkaður, hvussu teir vóru komnir inn. Hann hevði nevniliga 

sjálvur læst dyrnar um kvøldið! Teir máttu tá bara svara honum, sum satt var, at 

hurðin var opin fyri teimum, tá ið teir komu. 

     Fyristøðumaðurin fer at ivast og kvikar sær niður til úthurðina, men hann gerst 

enn meira bilsin, tá ið hann sær, at hon er væl og virðiliga læst! 

     Tað er eingin menniskjanslig frágreiðing um tað, sum var hent. Men Guds børn 

frøa seg! Tí at tann Harri og Meistari, sum førdi Pætur út úr fangahúsinum og læt 

tey stóru fangahúsportrini upp - hann er framvegis hin sami fyri tænarar sínar, fyri 

tey, ið líta á hann, í anda og sannleika. Hans er æran - aleina! 

                                                                                                                 

 "Tro & Fakta" 

                                                                                                                                   

Effie Campbell umsetti.  

 

 

 

 

 

 

 

Haldaragjaldið fyri                                                

 

Kirkjuliga Missiónsblaðið 2019,   kann gjaldast á kontur. 

 

Betri Banki: 9181 – 495 337 3 

 

BankNordik: 6460 495 053 6 

 

Norðoya Sparikassi: 9865 – 102 841 8 
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Ljósið skínur í myrkrinum, og myrkrið tók ikki við tí. (Jóh. 1,5) 
 

Johs. Magelund, prestur, minnist aftur á ein jólaaftan fyri árum síðani: 
 

Tað var jólaaftan í Keypmannahavn 1938. Vit 

vóru nýgift, og hetta var fyrsti jólaaftan, vit 

skuldu halda í heimi okkara. Tað var tí ikki so 

lætt at skula lata konu sína vera einsamalla eftir 

við hús, meðan eg fór inn í miðbýin til eina 

jólaveitslu fyri heimleys. Men klokkan 8 á 

kvøldi mátti eg fara. Eg fari seint at gloyma 

spákingartúrin eftir Dronning Louises brúgv 

og gjøgnum tær stillu gøturnar. Aftan fyri 

vindeyguni í teimum túsund heimunum 

strálaðu jólatrøini. Í Frederiksborggøtu kom 

brádliga ein maður fram úr einum portri í teirri 

fólkatómu gøtuni. Hann vildi selja mær blaðið 

hjá teimum arbeiðsleysu “Livets Kamp”. 

 “Men hví ganga tygum her og frysta 

sjálvan jólaaftan?” spurdi eg.  

“Komið við mær inn í jólaveitsluna!” 

 “Nei, takk!” svaraði maðurin. 

 Eg royndi at greiða frá veitslumáltíðini, 

jólatrænum og gávunum, sum hann alt samalt 

vildi fáa lut í. Men nei, hann vildi heldur hava 

1 krónu enn at vera við til sjálvt ta mest 

strálandi jólaveitsluna. 

 Eg gekk víðari, tungur í huga. At eitt 

menniskja kundi søkka so djúpt, at tað á 

sjálvum ársins háheilagasta kvøldi heldur velur 

1 krónu fram um at uppliva eina jólaveitslu! 

Og tankarnir gingu víðari: Hvussu mong vilja 
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ikki heldur hava eini jól, sum bara umfata mat 

og gávur, heldur enn at taka ímóti 

innbjóðingini til ta sonnu jólaveitsluna, har 

Jesus Kristus er miðdepilin. At menniskju í 

teirra stuttskygni kortini lata seg blinda av 

einari stuttari njóting og harvið verða lumpað, 

so tey missa ta stóru ævigu jólagleðina. 

 Henda uppliving kastaði eina serliga 

glæmu yvir Jóhannesar Evangeliið, kap. 3,19: 

“Men hesin er dómurin, at ljósið er komið í 

heimin, og menniskjuni elskaðu myrkrið meira 

enn ljósið, tí at gerningar teirra vóru óndir.” 

Ófatiliga mong menniskju síggja ljósið skína, 

men finna onga meining í tí, so langt hevur 

myrkrið breitt seg í okkara ætt. Ljósið skínur í 

myrkrinum, men myrkrið tekur ikki við tí. 

 Kanska eru vit, sum kalla okkum kristin, 

uppií og fjala ljósið fyri øðrum. Latið okkum 

biðja um, at ljósið í krubbuni má skína so bjart, 

at menniskju mugu síggja, hvat ið tað er, sum 

hevur virði, og ikki lata seg blinda, so smálutir 

og stuttar njótingar lumpa tey, so tey missa ta 

sonnu jólagleðina. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í millum náttarstjørnur. 
 

Í millum náttarstjørnur 

ein stjørna stendur hátt,          

og eingin onnur stjørna 

man eiga slíkan mátt. 

 

Og fert tú út at leita, 

hvar stjørnan skínur blíð, 

kann vera tú mást streva 

í langa, drúgva tíð. 

 

Kann vera tú mást ganga 

so manga bratta skor, 

 

 

til tú at enda finnur 

á stjarnarinnar spor. 

 

Og vinum mást tú sleppa - 

teir ganga aðra leið 

og dálka navn og æru. - 

Halt á og vík tú ei. 

 

Halt á, tú pílagrímur, 

tú lítla bangna sál, 

tú ert á veg til eydnu, 

tú ert á veg á mál. 

 

  

 

    Johs. Jørgensen.       Effie Campbell týddi. 
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Jól í gamla skúla 
 

Flest okkara búgva í onkrari bygd ella býi, har ein lítil gamal skúli stendur sum minni 

frá farnari tíð. Kanska verður hann ikki longur brúktur til skúla, men til okkurt annað. 

 

Henda jólasøgan snýr seg um tvey børn, sum fyri nógvum árum síðani, gingu í einum 

sovorðnum skúla og høvdu ein lærara, sum var nógv strangari, enn lærarar eru í dag. 

Tey vóru systkin, nýggju og tíggju ára gomul og itu Gerda og Einar. 

 

Heima hjá teimum var heldur fátæksligt. Arbeiðið hjá foreldrunum var at skera torv, 

og tey tjentu ikki nógvar pengar. Um veturin var einki arbeiði, so tá fekk pápin eitt 

sindur av peningi afturfyri at rudda kava, men tað var ikki nóg mikið til at liva av, og 

tí skyldaðu tey eisini ofta keypmanninum pengar. 

 

Kortini høvdu Gerda og Einar tað gott. Foreldrini tóku sær væl av teimum, og tað besta, 

tey vistu, var tá ið mamman fortaldi teimum søgur, tí tað dugdi eingin so væl sum hon, 

heldur ikki lærarin. Mamman dugdi eisini nógvar sangir, so í húsinum sungu tey nógv. 

Hon tosaði ofta við tey um Jesus og minti tey altíð á at vera góð við hvørt annað og at 

hjálpa øðrum. Hon plagdi at siga, at tá ið tey møttu onkrum, sum tørvaði hjálp, so máttu 

tey altíð hugsað um, at tað kundi verið Jesusi, tey møttu.  
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Gerda og Einar hildu, at lærarin hevði trongt til at hoyrt um, hvussu vit eiga at fara við 

hvørjum, tí hann gjørdi stóran mun á næmingum, alt eftir um teir komu frá eini ríkari 

familju ella ikki. Tey kundu hugsað sær at sæð læraran, um hann møtti Jesusi. Hann 

hevði nokk ikki farið væl við honum, tí Jesus var fátækur. Hvat mundi lærarin so sagt, 

um Jesus fortaldi honum, hvør hann var? Tey roknaðu við, at Jesus hevði havt at 

læraranum fyri atburð hansara. 

 

 

Ein morgun mitt í desembur mánaði vóru Gerda og Einar á veg í skúla. Henda 

morgunin hevði tað kavað illa, og pápin var farin til arbeiðis, út at rudda kava. Vegirnir 

vóru ógvuliga hálir, og Gerda og Einar skreiddu eftir vegnum og prátaðu um jólini. 

Tey gleddu seg nógv til rísingreyt, og so fóru tey kanska at fáa onkran pakka eisini. Og 

í dag hevði lærararin lovað næmingunum, at teir skuldu fáa piparnøtur. 

 

Tá ið tey høvdu gingið hálvan vegin í skúla, sóu tey okkurt svart liggja við vegjaðaran. 

Tey hugdu nærri, og tá var tað ein gomul kona, ið var gliðin og ikki slapp uppaftur. 

Tey hjálptu henni upp, og av tí at hon hevði torført við at ganga, segði  Gerda við hana, 

at hon og Einar gott kundu leiða hana til hús. Tað var hon glað fyri, men Einar var ikki 

glaður, tí hann visti, at tað var ikki lukkuligt, um hann og Gerda gjørdust ov sein í 

skúla. 

 

Konan búði tætt við skúlan, so tey skuldu ikki ganga langt, men hon gekk so seint, so 

sjálvt um Gerda og Einar runnu sera skjótt tann síðsta teinin í skúla, gjørdust tey ov 

sein. Lærarin var ikki blíður og slerdi tey á fingrarnar við liniálini. Tey fingu ræðuliga 

ilt, tí fingrarnir vóru so kaldir. Júst tá sá Gerda, at hon hevði mist annan vøttin. Hon 

gjørdist kedd og megnaði ikki at fylgja við í tímunum, tí hon hugsaði allatíðina um, 

hvat hon skuldi gera, tá ið øll fóru at spæla í kavanum. So kundi hon ikki vera við, tí 

tað var ov kalt fyri fingrarnar í ongum vøttum.  

 

Tá síðsti tímin byrjaði, hevði hon kortini gloymt alt um vøttin, tí tá visti hon, at tey fóru 

at fáa piparnøtur frá læraranum. Áðrenn tað ringdi, gekk lærarin runt í skúlastovuni og 

bjóðaði næmingunum piparnøtur. Hann leyp Gerdu og Einar um sum revsing fyri, at 

tey vóru ov sein í skúla. Tey máttu læra at møta rættstundis, helt hann. Gerda var um 

at gráta, men Einar knýtti nevarnar í øði. 
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Á veg heim úr skúlanum tosaðu tey um dagin, og Einar helt, at tað var Gerda, sum 

hevði skuldina av, at tey ikki fingu piparnøtur. Hevði hon latið vera við boðið tey fram 

at leiða konuna heim,  so høvdu tey ikki verið ov sein í skúla. Gerda ønti honum ikki 

aftur. Tey fortaldu heldur ikki foreldrunum, hvat ið var hent, tá ið tey komu heim. 

 

Gerda fann ikki vøttin aftur, og teir komandi dagarnar, tá ið øll børnini hugnaðu sær í 

kavanum, bar tað ikki væl til hjá henni at vera við, tí tað var so bítandi kalt. Hon royndi 

at goyma hondina undir ermuni, men erman var ikki eins góð og vøtturin.  

 

Seinasta skúladagin fyri jól, skuldu allir næmingarnir í kirkju, og aftaná var hugnaløta 

í skúlanum. Í hugnaløtuni fortaldi lærarin teimum ævintýrið um gentuna við 

svávulpinnunum. Tað var syrgiligt, og øll lurtaðu væl eftir, til tey hoyrdu, at ein bilur 

steðgaði uttan fyri skúlan. Øll reistust og hugdu út ígjøgnum vindeygað, eisini lærarin, 

tí í bygdini, har Gerda og Einar búðu, var tað sera óvanligt at síggja ein bil. 

 

Næmingarnir sóu ein mann undir hatti, í síðum svørtum frakka stíga út úr bilinum. 

Hann kom gangandi niðan móti skúlanum, og tá ið hann tók í hurðina, minti lærarin 

næmingarnar á, at teir máttu reisa seg upp, tá ið hesin fíni maðurin kom inn.  

 

Tá ið tann fremmandi bankaði á hurðina í skúlastovuni, skundaði lærarin sær at lata 

hurðina upp og heilsa upp á hann. Tá vísti tað seg, at lærarin kendi mannin, og hann 

greiddi so næmingunum frá, at hetta var mentamálaráðharrin, sum hevði ábyrgd av 

skúlunum í landinum. Lærarin var so stoltur av, at sjálvur mentamálaráðharrin var 

komin á vitjan. Hann billaði sær inn, at mentamálaráðharrin var komin í skúlan at rósa 

honum, fyri at hann var ein so góður lærari og kanska geva honum riddarakrossin. 

 

Men tað vóru ikki ørindini hjá mentamálaráðharranum. Hann bað børnini seta seg 

niður, og so tók hann ein vøtt úr lummanum. Hann spurdi, hvør av næmingunum hevði 

mist henda vøttin. Tað var vøtturin hjá Gerdu, men hon tordi ikki at rætta hondina upp. 

So rætti Einar hondina upp og segði, at systir hansara átti vøttin. Hon hevði mist hann 

ein morgun, tá ið tey vóru á veg í skúla og høvdu hjálpt eini konu, sum var dottin og 

illa fekk gingið. Avleiðingin var bara, at tey so vórðu ov sein í skúla og sum revsing 

ikki fingu nakra piparnøt frá læraranum. 

 

Lærarin var illa við og skuldi júst siga okkurt, tá ið mentamálaráðharrin breyt hann av 

og segði, at hann júst hevði verið og vitjað sína gomlu mostur, sum hann plagdi at gera 
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hvørt ár fyri jól, og at mostirin hevði tosað um hesi fittu og hjálpsomu børnini, sum 

góvu sær tíð til at taka sær av henni, tá ið hon var dottin so illa. Hon var so kedd av, at 

ein vøttur lá eftir, tá ið børnini vóru farin, og hon setti sær ikki føri fyri at fara í skúlan 

og geva teimum vøttin aftur. Tí hevði hann lovað at gera tað fyri hana. 

 

Síðani vendi mentamálaráðharrin sær ímóti læraranum og spurdi, um hann kundi 

sleppa at koyra børnini heim sum tøkk fyri hjálpina. Lærarin játtaði, og Gerda og Einar 

tóku gleðiliga ímóti tilboðnum at sleppa ein biltúr í einum so flottum bili. Tað høvdu 

tey ikki roynt fyrr. 

 

Mamman varð kløkk, tá ið hon sá børnini koma heim í bili, og spurdi, hvat tey høvdu 

gjørt. Tey fortaldu um dagin á veg í skúla, tá ið tey høvdu møtt Jesusi og hjálpt honum. 

Hetta skilti mamman ikki rættiliga, sjálvt um tað var hon, sum so ofta hevði fortalt 

børnunum at við at hjálpa næstanum, hjálpa vit Jesusi. Tey fortaldu so um konuna, ið 

tey høvdu hjálpt, og um mentamálaráðharran, sum var komin í skúla at takka teimum 

og hevði koyrt tey til hús. 

 

Gerda var sera fegin um, at hon hevði fingið vøttin aftur og læt seg í hann. Tá fann hon 

ein pengaseðil í vøttinum. Tað var nógvur peningur, og hon gav mammuni hann, so at 

hon keypa inn til jóla. Peningurin rakk bæði til at keypa inn og at gjalda tað, tey 

skyldaðu hjá keypmanninum. 

 

Gerda og Einar fingu eini góð jól við góðum mati, og tey fingu eisini  

onkra jólagávu. Hendingina við tí gomlu konuni gloymdu tey ikki og heldur ikki orðini, 

sum mamman plagdi at siga, at tá ið vit hjálpa øðrum, hjálpa vit Jesusi. 

 

Leysliga umsett 

Petra Gregersen 
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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. 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. Tí biðja vit allar missiónsvinir um framhaldandi góðan stuðul. 

Gávur kunnu setast á kontu nr. 9181-495.337.3 í Eik – Banka,   nr. 6460 – 4950536 í 

Føroya Banka og   nr. 9865 - 1028418 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 
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