
Avritssíða 1 1. tími – Ein firvaldur í góðum lag



Avritssíða 2 3. tími – Ravnarnir hjá Elia



Avritssíða 3 4. tími – Dýr sum eru vinir



Avritssíða 4 5. tími – Jónas og fiskurin 

Jónas 2,1a



Avritssíða 5a 7. tími – Matur og mentan



Avritssíða 5b 7. tími – Matur og mentan



Avritssíða 6 8. tími – Móses fær tey 10 boðini

I
Tú mást ikki hava aðrar 

gudar
 

11
Tú mást ikki misbrúka navn 

Harrans, Guds tíns 

111
Minst til at halda hvíludagin 

heilagan

IV
Æra faðir tín og móður tína 

V
Tú mást ikki sláa í hel

VI
Tú mást ikki dríva hor

VII
Tú mást ikki stjala

VIII
Tú mást ikki bera falskan  

vitnisburð ímóti næsta tínum
IX

Tú mást ikki girnast hús næsta tíns
X

Tú mást ikki girnast konu næsta 
tíns, ikki húskall ella arbeiðiskonu 

hansara, ikki fæ hansara ella  
nakað, sum næsti tín eigur



Avritssíða 7 9. tími – Boð og forboð



Avritssíða 8 10. tími – Minnisspæl

X
Tú mást ikki girnast konu næsta tíns, ikki húskall ella arbeiðiskonu hansara, ikki fæ hansara ella nakað, sum næsti tín eigur 

VII

Tú mást ikki stjala

VIII
Tú mást ikki bera falskan vitnisburð ímóti næsta tínum 

IX

Tú mást ikki girnast hús næsta tíns 

IV

Æra faðir tín og móður tína 

V

Tú mást ikki sláa í hel

VI

Tú mást ikki dríva hor 

I

Tú mást ikki hava aðrar gudar

II

Tú mást ikki misbrúka navn Harrans, Guds tíns

III

Minst til at halda hvíludagin heilagan



Avritssíða 9 11. tími – 1. boð 

Tú mást ikki hava aðrar gudar



Avritssíða 10 12. tími – 2. boð 

Tú mást ikki misbrúka navn Harrans, Guds tíns



Avritssíða 11 13. tími – 7. boð 

Tú mást ikki stjala



Avritssíða 12 14. tími – 8. boð 

Tú mást ikki bera falskan vitnisburð ímóti næsta tínum 



Avritssíða 13 17. tími – Hjarta 

Gud elskar øll mennisk ju.
Vit skulu elska næsta 
okkara, tí Gud elskar

okkum.



Avritssíða 14 18. tími – fruktir



kærleiki gleði friður

góðvild

fráhaldspakføritrúskapur

langmóð mildi

Avritssíða 15 18. tími – lepar við orðum



Avritssíða 16 19. tími – Fruktsalat 

Fruktsalat
Ger eina lekkra litríka fruktsalat við 
fruktum hjá næmingunum.
Sker fruktirnar í bitar og koyr í eina skál.

Afturvið
Vaniljusós
½ litur av súrgaðari 
mjólk ella hvítu
1-2 súpiskeið 
av florsukri
1 teskeið av 
vaniljusukri

Arbeiðsháttur
Rør súrgaðu mjólkina ella 
hvítuna saman við 
florsukrinum og vanilju-
sukrinum.

Lætt og leskiligt 1



Frásøgufólk
Einaferð var tað ein keisari, sum æt Augustus. 
Hann átti næstan allan heimin. Hann vildi vita, 
hvussu nógv fólk búðu í ríki sínum, so hann bað 
fólkini fara til bygdina, har sum tey vóru fødd at 
verða tald.

Maria og Jósef fóru til heimbygdina, Betlehem. 
Maria, sum skjótt skuldi eiga eitt barn, sat á asnanum 
troytt og køld. Tá ið tey komu til Betlehem seint 
um kvøldið, fóru tey at leita eftir innivist.

Maria og Jósef koma inn, Maria situr á asnanum.
Tey fara til 1. húsaeigaran og banka á dyrnar.

1. húsaeigari: Góðan dag! Hvørjum kann eg hjálpa 
tykkum við?

Jósef: Vit eru bæði móð og køld. Hava tit pláss fyri 
okkum at sova í nátt?

1. húsaeigari: Nei, her er fult, vit hava onga tóma 
song.

Maria og Jósef fara til 2. húsaeigaran  
og banka á dyrnar.

2. húsaeigari: Góðan dag! Hvat vilja tit her so seint?

Avritssíða 17a 22. tími – Leikur um vísmenn

Maria og Jósef koma til Betlehem



Jósef: Vit hava ferðast bæði langt og leingi og hava 
onga staðni at vera. Hava tit pláss fyri okkum í 
nátt?

2. húsaeigari: Nei, vit hava longu fult hús, eg eri 
sera harmur um tað, men her kunnu tit ikki vera.

Frásøgufólk
Maria og Jósef mugu leita víðari. Tað er seint, og 
tey eru um at missa mótið, men tey mugu finna 
eitt stað at sova. Nú síggja tey eini fitt lítil hús, tað 
er ljós í vindeygunum. Tey fara yvir og banka á 
dyrnar.

3. húsaeigarin: Góðan dag! Hvaðani koma tit so 
seint, og hvat vilja tit her?

Jósef: Vit hava ferðast allan dag og eru ógvuliga 
móð, men vit hava onga staðni at sova í nátt. Maria 
er ógvuliga troytt og er komin at eiga, vit mugu 
finna eitt stað at vera. Er nakað pláss hjá tykkum?

3. húsaeigarin: Nei, nógv fólk eru komin at búgva 
hjá okkum, nú øll skulu teljast, vit hava ikki pláss 
fyri tykkum.

Maria: Sum tað er keðiligt. Eingin hevur pláss fyri 
okkum, hvat skulu vit gera?

3. húsaeigarin: Bíða mær eitt sindur. Eg eigi  
eitt fjós, sum tit kunnu sova í. Tað er ikki  

stórt, men tit fáa tak yvir høvdið.

3. húsaeigarin fer yvir til fjósið og vísir teimum, 
hvar tey kunnu sova. Maria og Jósef fara inn og 
seta seg niður. 
Frásøgufólk
Maria og Jósef fingu ikki annað at búgva í enn eitt 

fjós. Men hesa nátt ina átti Maria ein lítlan drong. 
Har var smáligt, eingin hugnalig vøgga at leggja 
hann í, so hon legði hann í eina krubbu við hoyggi. 
Drongurin fekk navnið Jesus. 

Maria leggur eina dukku í eina „krubbu“.

Frásøgufólk
Tá ið Jesus var føddur, hendi nakað løgið. Tætt 
við Betlehem sótu nakrir hirð ar og ansaðu seyði. 
Brádliga lýsti øll luftin, hóast tað var mitt um nátt-
ina. Teir hoyrdu eina rødd.

Eingilin: Tit skulu ikki vera bangnir, tí tykkum 
er í dag frelsari føddur. Hann er sendur í heimin 
til tykkara, og hann skal læra tykkum at vera góð 
hvørt við annað.

Frásøgufólk
Og enn fleiri einglar komu.

Einglarnir koma inn.

Einglarnir: Heiður verið Gudi í hægsta himni. 
Friður á jørð og í menn iskju num góður tokki.

Eingilin: Tit skulu finna eitt barn í eini krubbu.

Frásøgufólk
Hirðarnir fara til gongu yvir til fjósið og leggja seg 
á knæ framman fyri krubbuni. 

Sangur: „Fagur himin er at sjá“ av fløguni Vinir 
mínir og eg.

Avritssíða 17b 22. tími – Leikur um vísmenn



Avritssíða 18 25. tími – Mín ættartalva 
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Avritssíða 19 26. tími – Jesus spælir



Avritssíða 20 27. tími – Templið



Avritssíða 21a 30. tími – Lærusveinarnir



Avritssíða 21b 30. tími – Lærusveinarnir

Bartolomeus

Filippus

Andrias

Pætur

Jákup

Jákup sonur Alfeusar

Símun Zelotes

Mattias Judas

Matteus

Jóannes

Tummas

Judas sonur Jákups



Avritssíða 22a 31. tími – Minnisspæl – Jesu lív



Avritssíða 22b 31. tími – Minnisspæl – Jesu lív



Avritssíða 23 39. tími – Víntræ



Avritssíða 24 40. tími – Tann Lítla Bíblian

Tí at so elskaði Guð 

heimin, at hann gav son 

sín, hin einborna, til tess 

at ein og hvør, sum trýr 

á hann, ikki skal glatast, 

men hava ævigt lív.

Jóhannes 3,16.



Avritssíða 25 45. tími – Faðirvár, tú sum ert í himlunum



Avritssíða 26 46. tími – Heilagt verði navn títt



Avritssíða 27 47. tími – Komi ríki títt



Avritssíða 28 48. tími – Verði vilji tín sum á himli so á jørð



Avritssíða 29 49. tími – Gev okkum í dag okkara dagliga breyð



Avritssíða 30 50. tími – Fyrigev okkum syndir okkara,  
so sum eisini fyrigeva teimum,  

ið móti okkum synda 



Avritssíða 31 51. tími – Leið okkum ikki í freistingar



Avritssíða 32 52. tími – Men frels okkum frá tí illa 



Avritssíða 33 53. tími – Tí títt er ríki, valdið  
og heiðurin um allar ævir! Amen!



Avritssíða 34 54. tími – Faðirvár



Kirkjugongd

Heiligdagur

Avritssíða 35 55. tími – Dýri biðidagur

4. fríggjadag 
eftir páskir

At vera saman 
við familjuni

Frídagur

Tíð til bøn



Avritssíða 36 56. tími – Hans Andrias Djurhuus

Hans Andreas Djurhuus varð føddur í Áarstovu í Havn í 1883. Tá hann var 
liðugur at ganga í barnaskúla, fór hann til skips, men hann treivst ikki væl. Í 
1901 fór hann á háskúla í Føgrulíð, har hann á fyrsta sinni fekk undirvísing 
á føroyskum.

Í 1902 fór hann á læraraskúla í Havn og tók prógv í 1905. Eftir lokið prógv 
var hann lærari í Klaksvík, og seinni fór hann niður á danska lærara háskúlan 
í Keyp mannahavn til víðari lesnað. Tá hann kom heim aftur, stovnaði hann 
privat skúla í Havn.

Seinni var hann lærari í Sandavági. Har skrivaði hann barnasøgur og sangir. Tá hann skuldi læra børnini 
í skúlanum, fann hann ofta sjálvur upp á onkra søgu ella onkran sang at brúka í tímanum. Í 1916 flutti 
hann suður á Tvøroyri at vera fyrstilærari, men í 1919 flutti hann aftur til Havnar. Hann var lærari í 
Realskúlanum og á Føroya Læraraskúla heilt til hann doyði í 1951.

Hans Andreas Djurhuus hevur roynt seg á øllum økjum: barnasangir, ævin týr, tjóðskaparsangir, sjómans-
rímur, sálmar, stuttsøgur bæði til børn og vaksin, sjónleikir og skaldsøgur.

Frá vinstru: Janus Djurhuus, Jørgen-Frantz 
Jacobsen, William Heinesen og Hans A. Djurhuus

„Ein firvaldur“

Ymisk frímerki frá 2003 
Edvard Fuglø hevur teknað

„Dukka mín er blá“

„Góðan morgun ketta mín“

„Kongaríkið í Babylon“



Avritssíða 37 58. tími – Jesus og smábørnini 



Avritssíða 38 59. tími – Eingil



Avritssíða 39 60. tími – Merkið 



Avritssíða 40 61. tími – Mikkjal á Ryggi

Mikkjal Dánjalsson á Ryggi varð føddur í 1879 
í Miðvági. Sum ungur arbeiddi hann bæði á 
sjógvi og á landi. Tó var hann bókliga áhugaður, 
og tí fór hann niður til Danmarkar á háskúla.

Hóast hann ikki var læraralærdur, arbeiddi hann 
sum lærari í Bø og í Gása dali. Har arbeiddi hann 
í 25 ár. Mikkjal doyði eftir langa sjúkra legu í 
1956.

Í Sálmabók Føroya fólks eigur Mikkjal á Ryggi 
flestar sálmar. Í sálma skald skapi hansara merk-
ist, at hann hevur eina sterka gudstrúgv og er 
bjart skygdur.

Nakrir av hansara kendastu sálmum og sangum 
eru: „Tú fylgdi mær fyrst, tá í vøggu eg lá“, Lív-
ligt er í bønum í dag“ og „Tað var ein fagran 
summ ar dag“.

Sálmurin „Eg veit ein góðan seyðamann“ er ein 
av kendastu sálm um hansara. Her yrkir hann 
út frá líknilsinum, sum Jesus segði læru svein um 
sínum, um hin góða hirðan. 

Mikkjal og Bina á Ryggi, myndin er helst tikin 
áðrenn tey eru gift. 
(Mynd: Jóhan Elias Mikkelsen)



Avritssíða 41 62. tími – Eg veit ein góðan seyðamann



Avritssíða 42 63. tími – Martin Joensen

Martin Joensen er 
føddur 27. august í 
1953 í Vestmanna. 
Martin gekk í skúla í 
Vest manna, har han 
tók real prógv í 1970. 
Hann tók students-
prógv í 1973 og var 

síðani í trý ár læraravikarur í Vest manna, í Hesti 
og á Venj ing ar skúlanum í Havn. 

Í 1977 fór Martin á Glyptotekets tegneskole. 
Árið eftir fór hann á Skolen for brugskunst og 
tók prógv sum teknari og grafikari í 1982. 

Í 1980 fekk Martin Joensen barna bók menta-
virðis løn M. A. Jacobsens fyri bókina „Per og 
eg“, og í 1983 vann hann eina útvarpskapping 
við yrk ing ini “Ró“. Annars er Martin kendur 
sum ein høvuðs stuðul í tón leika bólkinum Vest-
menn. Hann hevur m.a. givið út trý bond: 
Morgun í 1986, songleikin Skuggagestir í 1991 
og Blátt í støðum í 1993. Í 2006 gav Martin út 
bók ina „Lat meg goyma teg“, sum er eitt úrval 
av bestu yrkingum hansara. Martin Joensen 
mynda prýddi sjálvur bókina. Fyri Skugga gestir 
hevur hann fingið M.A. Jacobsens virðis løn ina 
fyri fagrar bókmentir.

Í Grønu songbók eigur Martin Joensen fleiri 
sang ir, sum hann í flestu førum hevur gjørt lag til. 
Mill um kendu yrkingar hansara eru „Morgun“, 
„Eg havi tað gott“ og „Kanska í dag“.

Martin Joensen framførir á Asfalt 2007 
(Myndir: Birgir Kruse og Heini Nygaard)

Fløguhúsar:



Avritssíða 43 45. tími – Køkuhús

Soleiðis gert tú:
Hita varliga smør, sukur, siropp og róma í 
einari grýtu við tjúkkum botni og lat kóka í 
um leið 1 minutt. Rør alla tíðina meðan kókað 
verður. Lat blandið gerast heilt kalt. Blanda 
mjølið saman við kryddaríum og natron og 
elt tað væl saman við rómablandinum. Um 
deigg ið klistrar, elt so eitt sindur meira av 
mjøli í. Legg deiggið í eina skál og viskustykki 
omaná skálina. Set skálina í køliskápið nátt-
ina yvir. 

Rulla deiggið út í plátur, sum eru 3-4 mm til 
tjúk dar. Tað er lættari at rulla deiggið

  
út, um tað verð ur lagt millum tvey løg av 
baki pappíri. Royn ikki at nerta ov nógv við 
deigg ið, tí tað er ógjørligt at arbeiða við tí, 
um tað gerst ov heitt.

Legg deiggjpláturnar á bakarovns skuff una, 
legg mynstrið omaná og sker eftir myn str-
inum við ein um hvøssum knívi. Sker fyri 
vindeygu og hurðar, har tú hevur hug. Baka 
mitt í ovninum í 10 minuttir á 200 ºC, tak 
plátuna út úr ovninum og legg bommpetti 
mitt í vindeyguni. 

(Uppskrift úr Mín Jólabók 2007)

Piparkøkuhúsið er mest til pynt, 
men tað smakkar væl, sjálvt 
um tað er nakað hart at eta. 

Tilfar:
625 g av mjøli
200 g av sukri
200 g av smøri
125 g av myrkum siroppi
1 ¼ dl av róma
1 tsk av natron
1 tsk av kaneli
1 tsk av kardamummu
½ tsk av pipari
½ tsk av ingiferi
½ tsk av nelikum

Pynt:
100 g av hørðum bommum, 
sum eru brotin í petti
Glaring av 400 g av florsukri og 
tveimum hita við gjørdum eggjahvítum



Avritssíða 44 44. tími – Jesus í bøn 



Avritssíða 45 62. tími – Jólastjørnan



Avritssíða 46 63. tími – Stjørna

Stjørnan leiddi 

vísmenn fyrst, so teir 

funnu Jesus Krist



Luttøkubræv

Hevur tikið lut í kristni í 2. flokki


