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Barni í krubbuni 

Og hirðarnir fóru avstað aftur, og teir lovaðu og prísaðu Gudi fyri 

alt tað, sum teir høvdu hoyrt og sæð, soleiðis sum tað hevði verið 

sagt við teir. Luk. 2, 20. 

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 
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Vit gleða okkum øll til jólar, tá geva vit 

hvørjum øðrum gávur. Men eru tað 

jólagávurnar, jólatræið, jólamatur og alt 

sum fylgir við jólunum, sum vit gleða 

okkum mest til? 

Lat okkum bara vera erlig. Hetta gleða 

vit okkum eisini til, antin vit eru smá 

ella stór. Men tað allarbesta við 

jólunum, tað veruliga – tað er Jesus, 

barnið í krubbuni. 

Tað var einki rúm fyri honum í 

tilhaldshúsinum. Tí finna vit hann í 

fjósinum. Hugsa tær, onki pláss fyri 

Jesusi Guds egna soni. Er tað soleiðis 

enn, tá vit halda jól? 

Halda vit jól fyri Jesusi? 

Tá hirðarnir høvdu verið í Betlehem, har 

teir funnu Jesus, fóru teir avstað aftur og 

prísaðu og lovaðu Gudi, fyri alt tað sum 

teir høvdu hoyrt og sæð. Men tað var ein 

orsøk til tað. Tað sá fátaksligt út – eitt 

lítið barn reiva og liggjandi í eini 

krubbu. 

Jú, tí teir høvdu hoyrt eingilin siga frá, 

at tað var heimsins frelsari, ið var 

føddur. 

Teir høvdu væntað, at hann skuldi 

koma. Tí vóru teir helst teir fyrstu, sum 

fingu gleðiboðini at hoyra. 

Jesus er heimsins frelsari, hava vit givið 

tí gætur? 

Um so er, er tað av sonnum, orsøk til at 

prísa og lova Gudi, fyri hansara stórstu 

gávu til okkara. Lat okkum minnast til 

hetta hesi jól, at Jesus er tann stórsta og 

besta jólagávan. 

Læt okkum takka honum fyri, at hann 

kom av himni høga, her niður fyri at 

vera frelsari okkara. 

 

 

 

Lili Madsen. 

Lea Juul týddi. 
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Andakt 

Sjey ára gamli Tom gleddi seg sera nógv til 

jóla. Hann hevði varhugan av, at amerikonsku 

foreldur hansara ætlaðu at geva honum eitt 

elektriskt tok. Men tey høvdu ikki lovað 

honum, at ynski hansara skuldi ganga út. 

So upprann jólamorgun. Tom skundaði sær 

oman í stovuna, har jólatræið stóð. Hann tók 

fyrsta og størsta pakkan og skræddi pappírið. 

Klæðir frá Barbaru mostur. 

Hálvhugaður helt hann fram at pakka hinar 

pakkarnar upp. Og til endans gav stríðið úrslit. 

Í einum pakka lá tokið. Pápin hjálpti honum at 

fáa tað í gongd. Og hann spældi við tað í 

samfullar tríggjar tímar. 

Men so  hendi okkurt: Brádliga kendi hann á 

sær, at tokið var bæði gamalt og keðiligt. Tað 

koyrdi jú bara runt og runt. Tom kundi  bert 

sita og hyggja at  - og einki broyttist. Og hvat 

so? 

Øðrvísi við teimum veruligu jólunum. Tey 

verða ongantíð gomul. Um barnið, sum varð 

borið í heimin, verður sagt: 

Hagar hann vígdi okkum atgongd, nýggjan 

og livandi veg inn ígjøgnum forhangið 

(Hebr. 10,20) 

Hesin vegurin var nýggjur og er tað framvegis. 

Tann gamli vegurin er stongdur fyri okkum 

altíð og stund. Nei okkara til Guðs vilja hevur 

latið vegin aftur, og Guðs einglar standa á 

varðhaldi. Men jólanátt stakk sundur 

himmalin. Sagt varð frá, at Jesus varð borin í 

heimin at lata upp nýggjan veg. Einki krav um, 

at vit skulu fáa viðurskifti okkara til Guðs aftur 

á beint, men ístaðin fyri við orðum um at hann, 

við gerningi sínum, letur upp nýggjan veg. 

Hesin vegur er harafturat livandi. Jesus er 

sjálvur livandi. Hann býður okkum at verða 

forvitin og sansa lívið saman við honum. Tað 

lívið koyrir ikki bara eins og tokið – runt og 

runt. Jesus varð menniskja, og hann vil, at vit 

skulu liva eitt veruligt menniskjalív – við 

øllum tess avbjóðingum, tað førir við sær at 

liva til hansara æru, sum gav okkum lívið. 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel 

Roswall                                      Sólvá Syderbø 
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Tíðindabræv nr. 7 úr Mongolia 
 

Heystið her í vestur Mongolia hevur verið 

rættiliga heitt, men eina viku inn í Novembur 

broyttist alt knappliga. Tá gjørdist kalt – niður 

í minus 20 stig og hevur verið har síðani. Vit 

hava tí spula vatn á okkara lítla fótbóltsvøll 

uttanfyri, sum nú er ein skoytibani. Hvønn dag 

koma kasakkisk og mongolsk børn at skoyta 

saman við Silju, Carinu og Set.  

 

 

Vit hava búð góðar fimm mánaðir í Khovd. Vit 

eru fallin væl til og trívast í býnum. Børnini 

verða undirvíst av Maiken og Rebeccu, som 

báðar gera eitt frálíkt arbeiði. Tað eru vit sera 

takksom fyri. Tað er avbjóðandi at 

tilrættisleggja eina tímatalvu, sum passar 

trimum børnum í ymiskum aldri, men vit halda 

at tað hevur eydnast teimum væl og at øll trý 

børnini fáa nógv burtur úr teirra skúlagongd.  

 

Vit, Julianna og Silas, lesa framvegis 

kasakkiskt fimm dagar um vikuna og tað 

gongur væl við at læra málið. Í Khovd fáa vit 

eisini nógv oftari høvið at tosa kasakkiskt. 

Fleiri staðbundin, ið starvast hjá NLM eru 

kasakkar og sum heild búgva nógv fleiri 

kasakkar her enn í Ulaanbaatar.  

Í Khovd eru eini nýggju ymiskar mongolskar 

kirkjur. NLM hevur tætt samstarv við 

luthersku kirkjuna Bayarin Medee. Vit royna at 

koma har av og á, tá vit ikki eru upptikin við 

arbeiðnum millum kasakkar. Eisini talaði Silas 

í kirkjuni fyri nøkrum vikum síðani – tó talaði 

hann á enskum og síðani var tað týdd til 

mongolskt. Tað var ein deilig uppliving. Og 

Maiken er fastur pianistur í samkomuni.  

Í Khovd eru eisini kasakkisk kristin, men 

eingin kasakkisk kirkja er stovnað. Tí hittast 

fólk oftast sum best ber til. Serliga á sumri er 

trupult, tí nógv fólk flyta við teirra gerum 

(eyðkendum rundum, hvítum teltum) útum 

býin við teirra kríatúrum. Tá er ofta ringt at 

hittast. Tað merkir aftur, at tey kristnu hittast 

heldur sjálvdan og ikki fáa ta andaligu føðina, 

ið teimum tørva. Vit hava jú tørv á, at hoyra 

orðið um Jesus aftur og aftur, tí tað er okkara 

andaliga breyð. Og uttan føði viknar styrkin. 

Flestu kasakkar her í Khovd duga ikki væl at 

lesa heldur. So tað er heldur ikki lætt bara at 

biðja tey lesa í Bíbliuni – sum eisini tykist 

heldur háfløkt fyri tey.  
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Vit hava júst havt vitjan av einum 

amerikanskum trúboðara, sum býr í 

Ulaanbaatar. Hann hevur arbeitt nógv ár í 

Kasakstan, men bleiv tveittur úr landinum. Nú 

arbeiða vit tætt saman við at røkka 

kasakkunum í Mongolia. Vit fara nú at byrja 

ein kasakkiskan bíbliubólk heima hjá okkum 

eina ferð um vikuna. Tað verður ein blandingur 

av bíbliulesnaði, undirvísing og bønamøti. 

Eisini er Julianna saman við einari 

mongolskari konu frá Bayarin Medee kirkjuni 

byrja at hava kvinnumøtir fyri kasakkiskum 

kvinnum. Tað er deiligt at kenna, at arbeiðið 

gert alt meir ítøkiligt eftir so langa tíð við 

mállesnaði – tó at vit enn hava nógv at læra.  

 

Í síðstu viku gjørdi ein kasakkiskur maður 

sjálvmorð í einum býi stutt úr Khovd. Hann var 

ikki sjálvur trúgvandi, men kona hansara er 

trúgvandi – og tey kristnu í býnum hava 

vanliga hitst hjá teimum fyri at biðja. Tað var 

og er ein dyggur smeitur fyri konuna, teirra 

fimm børnum og ikki minst fyri tey kristnu har. 

Imamarnir nýta tíverri eitt slíkt høvi at speireka 

tey kristnu. Maðurin var skildur við fleiri 

kristin í Khovd. Á sætta degi eftir deyða 

mansins bleiv eg bjóðaður við at fyrireika 

”sjeynda dagin”. Kasakkar halda ervi sjey 

dagar eftir, at ein persónur doyr. Sætta dagin 

koma familja og vinir at fyrireika ervi. Eitt ross 

verður slaktað og úr kjøtinum verður døgurði 

tilgjørdur. 

Sjeynda dagin fóru vit til ervi. Fyrrapartin 

komu imamar og høvdu teirra siðbundnu 

muslimsku jarðarferð. Vit komu við vilja eftir 

at alt hetta var av fyri ikki at skapa eina keðiligt 

støðu fyri okkum og familjuna. Tað var gott at 

fáa eitt prát við tey kristnu og eisini einkjuna, 

at kunna biðja saman og lesa nøkur vers saman.  

 

Nú stundar til jóla. Børnini hava í fleiri 

mánaðar talt niður til tann 15. desembur har vit 

eftir ætlan eru aftur á klettunum. Vit gleða 

okkum avbera nógv at koma heim aftur at vitja 

eftir 1,5 ár í Mongolia – og vónandi at síggja 

nógv av tykkum aftur!  

Við ynski um eini gleðilig jól og eitt av 

Harranum signað nýggjár! 

 

Julianna og Silas  

 

Bønarevni: 

 

Takk fyri trivnað 

Takk fyri arbeiðsmøguleikar 

Takk fyri stóra arbeiðið, sum Maiken og 

Rebecca gera. 

 

Bið fyri einkjuni, hennara børnum og familju 
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Teimum kristnu kasakkunum Arbeiðnum millum kasakkar og mongolar 
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Vinur ella fíggindi .  

 

Knappliga fingu zionistarnir trengri kor. Vón 

teirra um bretskan vælvilja fór at syndrast, 

eftirsum tað týðiliga sást, at umsitingin í 

Palestina var sera antizionistisk. Tó skal 

sigast, at teir ymsu ið sótu í ovastu størvunum, 

sum heild, royndu at halda seg til reglurnar. 

Trupulleikin var tó tann, at teir sótu ikki nóg 

leingi í starvinum til at teir kundu fáa eitt yvirlit 

yvir støðuna. Teir vóru noyddir at halda seg at 

føstu starvsfólkunum í umsitingini. Hesi fólk 

høvdu nærum øll eina fortíð í ensku 

hjálandaumsitingini, og hildu um seg sjálvan, 

at tey høvdu handalag at hagreiða "tey inn-

føddu." 

Eitt tað grefligasta dømi í so máta var Ronald 

Storrs oberstur, ið var ráðgevi hjá 

hákommiserinum í eystanviðurskiftum. Hann 

hevði ein eitrandi illvilja ímóti teimum 

sosialistisku hugsjónunum sum niðursetufólkini 

høvdu tikið við sær, mest av øllum Ernst T. 

Richmond. 

Storrs var serkønur í arabiskum viðurskiftum 

og svorin mótstøðumaður móti zionismuni,  

Balfourd-kunngerðini og mandatinum. Hann 

bar seg undan at samstarva við jødar, og gjørdi 

alt hann kundi, at elva til spjaðing millum 

arabar og jødar. 

Arabar gjørdu sær dælt av hesum fyrimuni sum 

bretska umsitingin gav teimum. Samstundis 

tók mótstøðan móti jødum, millum áður  

vinarligar arabar, at vaksa. Jødar gjørdust so 

við og við offur fyri bretskari antizionismu og 

arabiskari propagandu. Palestinaøkið, ið eina 
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tíð tyktist so vónríkt, var farið at losna í 

seyminum. Ófriðurin bara vaks, meðan bretska 

stjórnin sendi eina nevnd fyri og aðra eftir at 

greiða málið. Eitt ótal av fráboðanum og 

nevndarfrágreiðingum sóu dagsins ljós, og í 

flestu teirra var niðurstøðan tann at 

arbeiðsloysi millum arabar var so stórt, at 

minkast mátti um jødisku innflytingina. 

Einaferð enn vóru jødar við sviðið soð, teir 

vórðu hagreiddir sum ein minniluti ið ikki 

slapp at njóta tey rættindi teimum varð lovað. 

Innflytingin steðgaði tó ikki, hon lá um 5000 

nýggjar búsetingar um árið, til Hitler fór at gera 

vart við seg. Fyrra part av tríatiárunum gjørdist 

stórur vøkstur í innflytingini, hon kom í 

hæddina í 1936, tá 60.000 jødar komu til 

Palestina. 

Sama ár kom enn ein nýggj nevnd til Palestina, 

hin sonevnda Peelnevndin, ið hevði navn sítt 

eftir formanninum Carl Peel. Niðurstøðan hjá 

henni var, at tey eftirverandi  22% av tí 

upprunaliga Palestina nú skuldu býtast sundur í 

ein jødiskan og ein arabiskan stat, alt eftir hvar 

ymsu fólkini búðu. Aftaná fleiri viðgerðir 

endaði málið við einum mini-stati rundanum 

Tel Aviv til jødarnar. Restina skuldu arabar 

eiga. 

Panikkur var so smátt komin í onglendingar. 

Tann vaksandi oljuvinnan í øllum Miðeystri 

hevði nú fingið so stóran fíggjarligan týdning, 

at tað varð alneyðugt hjá teimum at fáa 

tamarhald á støðuni í Palestina. 

Samstundis varð tikið til umhugsunar, hvussu 

sleppast kundi undan áður givnum lyftum um 

eitt jødisk heim, um so varð at jødar, sum frá 

leið, komu í meiriluta í Palestina. 

Av hesum stóðst í mai mánað 1939 ein 

sonevnd hvítbok - stjórnaryvirlýsing- undir 

navninum: Palestine Statement of Policy. 

Henda hvítbók setti úr gildi tær skyldur, sum 

Ongland hevði átikið sær í framhaldi av 

Balfour-kunngerðini, og legði dent á, at 

stjórnin ikki hevði skyldu at góðtaka eina 

óavmarkaða innflyting, um so var, at arabar 

vóru ímóti hesum. 

Til tess at halda Palestina á bretskum hondum, 

og um somu tíð rætta arabum vinarhond, malti 

hvítbókin til, at í mesta lagi 75.000 jødar áttu 

at koma til landið tey næstu fimm árini. Síðan 

skuldi øll innflyting av jødum vera góðkend 

av arabum. Eitt annað er, at talið í hesum 

tíðarskeiðinum ongantíð kom uppá tey 

75.000. 

 

Fyri jødar var henda politiska gerð skakandi. 

Avleiðingin varð nevniliga tann, at tær 

milliónir av jødum, ið longu vóru í ferð við 

at flýggja undan nazismuni, mistu seinasta 

møguleikan at bjarga sær. Stovnsetingin av 

jødiska riknum var steðga av politikarum ið 

høvdu størri skund at sæta sær sjálvum og 

egnum áhugamálum, enn at venda eygu 

sínum móti teirri menniskjaligu vanlukku ið 
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var á veg, og hvørs óhugnaligu spor heimurin 

seinni kom at kenna. 

I Fólkasamgonguni (táverandi ST) varð 

hvítbókin kolldømd og skírd at vera ólóglig, 

men av tí, at annar heimsbardagi brast á, varð 

henda niðurstøða ongantíð góðkend. 

Frá teimum ið stjórnaðu yvirræðisøkinum 

fingu zionistisku felagsskapirnir noktandi svar, 

tá hesir í juli 1939 bønaðu um at lata 30.000 

børn og ungmenni sleppa inn í landi. Úrslit: 

10.000 ung útskrivað til trælaarbeiði fyri 

Hitler, og 20.000 børn gassað í hel í 

týningarlegunum Auschwitz og Maidanek. 

 

Kampen for et fristed 

Rolf W Jørgensen 

Suni Jacobsen umsetir 
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Jólabarnið 

Gunn sat á gólvinum og spældi við dukkur. 

Knappliga spurdi hon mammuna, hví Vaski-

Stina altíð var so óð. Mamman, sum sat við 

seymimaskinuna og hevði nógv um at vera, 

vendi sær ímóti henni og spurdi, hví hon helt 

tað.  

 

Jú, Gunn hevði verið niðri í vaskikjallaranum 

og prátað við Vaski-Stinu um jólagávur,  og 

hvussu nógv hon gleddi seg til jóla, og tá hevði 

Vaski-Stina biðið hana tagt og  í  illsinni kastað 

ein vátan klút eftir henni. 

 

Mamman, sum álvarsliga hevði lurtað eftir 

Gunn, samstundis sum hon var í holt við at 

seyma ein kjóla, suffaði eitt sindur og segði 

okkurt um, at Vaski-Stina kanska var so óð, tí 

at hon hevði mist jólabarnið burtur. Hon helt 

bestu ráðini vera, at Gunn royndi at gera okkurt 

gott fyri Vaski-Stinu, so at hon kundi gerast 

glað aftur. 

  

Júst tá, bankaði á dyrnar. Tað var ein kona, sum 

kom eftir einum kjóla. Gunn fór út, men orðini 

um, at Vaski-Stina hevði mist jólabarnið 

burtur, rungaðu í  høvdinum, og hon visti ikki, 

hvat tey merktu. Hon tók synd í Vaski-Stinu, at 

hon ikki gleddist um jólini og helt, at hon 

mundi hava mist eitt barn burtur á jólum, sum 

hon ongantíð hevði funnið aftur. So skilti hon 

væl, at Vaski-Stina var bæði óð og kedd og ikki 

gleddist um jólini. Hon kom at hugsa um, at 

hon eisini einaferð hevði mist sína dukku 

burtur úti í skóginum, og tá hevði hon grátið og 

grátið og bæði verið kedd og óð, inntil mamma 

hennara hevði keypt henni eina nýggja.   

 

Stina Skov, sum hon í veruleikanum æt, búði 

einsamøll í einum lítlum húsum, men tað hevði 

hon ikki altíð gjørt. Einaferð hevði hon búð har 

saman við foreldrum sínum og systkjum. Hon 

var yngst, og tá øll systkini vóru flutt, og 

foreldrini vórðu gomul, fekk hon ábyrgdina av 

teimum. Hon var sera bundin av teimum og 

kundi ikki fara so langt frá húsum, og tí hevði 

hennara lívslanga starv verið at vaska fyri fólk.  

 

Gunn gjørdi av at fara at vitja Vaski-Stinu. Hon 

bankaði uppá, og Vaski-Stina var sera bilsin og 

beyð henni innar. Gunn fór inn í køkin og setti 

seg ytst á bonkin, klár at renna avstað, um 

Vaski-Stina aftur gjørdist ill.  

 

Vaski-Stina vildi vita, hvørji ørindini vóru og 

hugdi kannandi eftir einum pakka, sum Gunn 

hevði í hondini. Gunn kendi seg eitt sindur illa 

við, og áðrenn hon visti av, hevði hon spurt 

Vaski-Stinu, um hon hevði mist jólabarnið 

burtur. Síðani gav hon Vaski-Stinu pakkan og 

skundaði sær avstað. 
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Hevði Vaski-Stina verið bilsin, tá hon sá Gunn 

í durunum, so varð hon uppaftur bilsnari, har 

hon stóð við pakkanum í hondini. Orðini 

“burturmista jólabarnið” rungaðu í høvdinum á 

henni.  

 

Eftir henda tilburð gjørdust Gunn og Vaski-

Stina sera góðir vinir. Hesi jólini fann Vaski-

Stina jólabarnið. Jesus kom inn í hennara 

hjarta, og hon kendi seg ikki so einsamalla 

longur. Nú var hon ikki so ill og beisk longur, 

sum hon hevði verið, tí tá ið Jesus sleppur inn 

í mannahjørtu, broytist alt. 

 

Leysliga umsett 

Petra Gregersen 
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