Hey kæru náðisystkin.
Niðanfyri er eitt sindur av kunning um bønarátakið nordic365.

Nordic365:
Nordic365 er eitt felags bønarátak fyri øll norðurlond, Hetland og Orknoyggjar.
Endamálið er at samla norðurlond til 24 tíma bøn hvønn dag í eitt heilt ár. Tað er samskipað
soleiðis, at hvørt land hevur ein dag í part. (Finland og Áland biðja sama dag, Hetland og
Orknoyggjar biðja sama dag.)
Føroyar biðja Sunnudag
Bønarátakið byrjaði í Svøríki, har samkomur settu sær fyri at biðja fyri Svøríki 24/7 í eitt heilt ár.
https://sverigebonen.se/?fbclid=IwAR1HpS3TbqU2PqIUzbNEwFjoT5HFdlC0FKcPBdvoRfeLCJsAB_Oi
Pad_5QY
Hetta eydnaðist væl, og kendu tey, at tey skuldu fáa øll norðurlond við. (Tað eru londini, sum hava
krossmerkið í flagginum)
Nú í eina tíð hava fólk, í øllum hesum londum, samlast á netinum til Zoomfundir, har vit eru
kunnaði um átakið. Saman hava vit so samskipað, hvussu vit fáa tað upp at koyra í okkara landi.
Sjálv bønin er byrjað 1. september 2020 og er heldur áframm til 1. september 2021 (Fyri Føroyar
eru Sanna Hammer Smith, Kristvør Kolden og Regin við Skipá umboðaði í nevndini)
Tað hevur verið hugaligt at sæð fleiri verið við sunnudag eftir sunnudag, men vit vilja fegin hava
enn fleiri, úr nógvum samkomum og trúargreinum, at vera við. Vit eru jú øll limir á sama likami, har
Kristus Jesus er høvdið.
Í hesum sambandi ynskja vit at fáa so nógv sum gjørligt, at vera við til at biðja fyri landi okkara. Vit
ynskja, at tað verður biðið alt samdøgrið, og at tað eru nógv, sum biðja.
Nøkur bønarevni eru at finna á heimasíðuni www.nordic365.org, men bið endiliga tað, sum Harrin
leggur tær á hjartað.
Hættir at samskipa bønina uppá:
•
•
•

Einstaklingar kunnu tekna seg til at vera við.
Samkomur kunnu taka ein til fleiri tímar, sum so verða býttir út til limir, soleiðis, at øll
nýtast ikki at biðja ein tíma í part, men býta tímarnar ímillum sín.
Kyknubólkar, bønarbólkar v.m. kunnu seta seg fyri ein tíma v.m.

Hvussu er ein við?

Ein fer inn á heimasíðuna www.nordic365.org, far so eitt sindur niður á síðuni og vel „Føroyar“.
1. Her finnur tú bønarevnini.
2. Trýst á „register here“ og síðani kemur tú inn á ein kalendara.
3. Vel „sunnudag“, og tíðina, sum tú ynskir at biðja.
4. Síðani skalt tú bara fylgja vegleiðingini við innritan.
5. Ein kann velja at stovna brúkara ella at vera „anonymously“ (fjaldur).
6. Tú kanst velja 1 tíma ella meir.
7. Minst til at velja „repeat option“, um tú ynskir at biðja fast hvønn sunnudag.

Um tað eru spurningar ella ivamál, so set teg endiliga í samband við ein av okkum, vit vegleiða
fegin.
Vinarliga vegna nordic365.org
Kristvør Kolden tel. 561918
Sanna Hammer Smith tel. 217141
Regin við Skipá tel. 595853

