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12. apríl 2016
í Christianskirkjuni í Klaksvík
Vegna stýrið hjá Føroyska Bíbliufelagnum vil eg bjóða øllum at vera hjartaliga vælkomin til
okkara fyrsta limafund í søgu okkara síðan stovnanina 11. oktober 2012. Fyrstu árligu
fundirnir vóru aðalfundir, sum vit so broyttu á seinasta aðalfundi til limafundir. Tað eru nú
ikki limirnir sum t.d. gera lógarbroytingar og góðkenna roknskapir, men hetta gera kirkjurnar,
samkomurnar og felagsskapirnir av umvegis umboð síni í stýrinum. Limafundir eru meira
kunnandi og sparrandi – og so velja limirnir triðja hvørt ár tveir limir í stýrið.
Eg vil takka øllum tykkum, sum møtt eru til fundin nær og fjar; eg vil takka tykkum, sum á
ymiskan hátt taka lut við sangi og spæli, við framløgum og heilsanum, og eisini vil eg takka
Christianskirkjuni fyri at bjóða okkum bestu karmar og tykkum, sum taka tykkum av
drekkamunninum! Ein serlig vælkoma til Hannu Jensen, forkvinnu í Løgtingsins
Mentanarnevnd, sum her umboðar Rigmor Dam, landsstýriskvinnu í mentanarmálum og
kirkjumálum, sum tíverri hevur fingið forfall. Hanna Jensen ber fram hennara røðu.
Sambandið við politiska myndugleikan týður nógv fyri Bíbliufelagið.
30. mai 2013, tá ið vit høvdu okkara fyrsta aðalfund, sendu vit áheitan á Sameindu
Bíbliufeløgini (UBS) um at gerast limir. Síðan tá hevur gott og áhugavert samskifti verið
okkara millum. Í fjør – um hetta mundið – var tann formella áheitanin um limaskap endaliga
liðug. Allar treytir vóru tá uppfyltar. Sambært lógum felagsins viðmælti altjóða ráðið hjá
UBS – Global Council – okkara umsókn í november í fjør. Eftir tað vórðu øll limalondini
spurd um teirra hugsan, og varð bíðað eftir teirra atkvøðu. Nú í mánaðinum fingu við
fráboðan um, at londini høvdu tikið støðu. 4. apríl í ár – næstseinasta mánadag – fekk
Føroyska Bíbliufelagið váttan um, at vit eru góðkend sum nýggjur limur í UBS. Hetta fekk eg
váttan um við telduposti týðiliga í morgun, tá ið Pastor Dr. Rudi Zimmer, formaður í altjóða
ráðnum, sendi okkum formelt bræv, har hann kundi staðfesta okkara limaskap í UBS. Tað var
á einum aðalfundi, at umsóknin fór avstað fyri trimum árum síðan, og tað er á einum
limafund, at svarið kom!
Vit hava ikki hoyrt, hvussu umsóknirnar hjá øðrum bíbliufeløgum er gingnar á møti, men vit
vita, at onnur lond eisini søktu um limaskap í Altjóða Bíbliufeløgunum: Gabon, Mongolia,
Mosambikk og Palestina hava verið nevnd. Vit vita, at vit eru land nummar 118 við fullum
limarætti um UBS. Tað vera hesi londini, vit nú koma at arbeiða saman við um bíbliusøkina.
Hugaligt er tað at vera við eini so stórari familju um eina so spennandi og týdningarmikla
søk!
Pastor Dr. Rudi Zimmer nevnir í brævi sínum til okkum, at Føroyska Bíbliufelagið nú kann
taka lut í arbeiðinum hjá Altjóða Bíbliufeløgunum á jøvnum føti við øll hini limafeløgini,
hava fullan atkvøðumyndugleika og kunnu sum hini gera okkara ávirkan galdandi – eisini til
stýrandi organini í hesum heimsfelagsskapi.
Tað eru tvær avleiðingar av hesum, sum vit koma at merkja í næstum: Ein altjóða fundur og
ein norðurlendskur fundur.

Vit, Øssur Kjølbro, limir í stýrinum hjá Føroyska Bíbliufelagnum, og eg sjálvur fara longu í
næsta mánaði á stóra alheimsfundin - World Assembly – í Philadelphia í USA, har vit fáa
loyvi í eina viku at hoyra og samskifta og læra - og atkvøða. 6. hvørt ár er hesin fundur, og
júst í ár fyllir amerikanska bíbliufelagið 200 ár – eins og tað norska, somuleiðis nú í mai. Og
á seinasta stýrisfundi í Føroyska Bíbliufelagnum, sum var á Strondum í februar, varð avgjørt
at bjóða okkara norðurlendsku systurfeløgum til Føroya. Fyrsti norðurlendski fundurin, har
vit eru við, verður í landi okkara.
Tá ið bumburnar undir Seinna Heimsbardaga løgdu Varsjava, høvuðsstað Póllands, í grús,
stóð bara ein bygningur uppi. Hann stóð við høvuðsgøtuna. Og tað var bygningurin hjá tí
bretska og útlendska Bíbliufelagnum, - sum er tað fyrsta, sum varð stovnað í heiminum í
1804. Og á bygninginum stóð týðiliga skrivað: “Himmalin og jørðin skulu ganga undir, men
orð míni skulu als ikki ganga undir.” (Matt 24,25).
Takk fyri, og Gud signi Føroyska Bíbliufelagið!

