
KÆRLEIKSGERÐIR

Leggja alt tað vit gera í Guds hond .

Biðja fyri hvørjum øðrum .

Vera virkin í verðsliga lívinum í

bygdini og samfelagnum .

At hava Jesus sum fyrimynd og

vera góður við øll fólk og ikki gera

mun á fólki .

Skapa relatiónir frá

einstaklinginum og út úr

húsinum t .d . hava útimøti .

Skipa vitjunartænastu .

Møta tí sorgarbundna og

einsamalla , ikki bara sum eina talu ,

men gerningar .

Lata húsið upp og bjóða fólki inn

til døgurða , filmskvøld og annað .

Stovna húsbólkar - verður meira

persónligt og skapar sambond .

Deila gleðiboðskapin uppá ein meira

tíðarhóskandi máta .

Elska næstan sum meg sjálvan : 

við at biðja , við at vera til staðar , við at síggja

næstan og við at vera nakað fyri næstan .

Vitja tey , sum eru gliðin burtur úr

samkomuni (hvør orsøkin so er).

Røkka út til tey , sum hava verið úti fyri

keðiligum hendingum , so sum deyðsfalli

ella sjúku v .m . Her kundi hjálp verði veitt

av ymsum slag .

Geva okkum tíð til at tosa við fólk og

lurta , tá ið fólk hava brúk fyri einum at

tosa við .

Bjóða seg sjálvan fram til tænastu í

meinigheitini .

Skipa veitslumøtir , har øll taka

mat við , so øll sleppa við .

Seta stór og spennandi skelti upp

at bjóða fólki inn í húsið til eitt

gott tiltak .

Geva burturav okkara yvirflóð ,

t .d . við at lata fisk ella kjøt ,

orku , hjálp , pengar , stuðul o .a .

At vit eisini eru saman uttanfyri

missións- og

meinigheitshúsið .

Fara inn á gólvið og bjóða

fólki í kirkju og á møti .

Brúka miðlarnar ; senda sms ella

boð á messenger og bjóða fólki

við á møti .

Hjálpa teimum at koma . Siga teimum ,

at gáttin er ikki høg – vit eru ikki betri

enn tey .

Taka væl ímóti teimum , sum ikki

koma so ofta á møti og tosa við tey .

Aktivera fólk , sum ikki passa inn ein

sunnudag , t .d . fáa menn/dreingir at gera

okkurt handaligt . Kaffi , andakt og handverk .

Á arbeiðsplássinum at stuðla honum ella

henni , sum onkursvegna dettur niður ímillum

– tað verið seg fakliga ella sosialt .

Geva pengar : sum einstaklingur (ein).

Sum húski (fleiri). Sum hús/kirkja (øll).

Sum meinigheit kunnu vit bjóða ymiskar

ókeypis tænastur til fólk , sum ikki megna

uppgávur sjálvi , t .d . urtagarðin ,

grasplenuna , innkeypið o .s .fr .

Bjóða onkrum at átaka sær eina

uppgávu , sum kann fáa viðkomandi

at taka eitt stig afturat .

Bjóða ungum hjúnum at ansa

børnunum meðan tey kunnu gera

eitthvørt gott fyri parlagið .

Hjálpa uttan at verða biðin .

Gera grannatænastur .

Sum samkoma at gera ein

hjálpargrunn , har vit kunnu geva .

Bjóða okkum fram at koyra

eldri og gomul til handils , á

møti , í kirkju o .s .fr .

Ikki halda tað loyniligt , at vit eru

Kristin trúgvandi , men at vera eitt

vitni allastaðni har vit fara .

Náa út við gleðiboðskapinum

ígjøgnum tiltøk sum samla fólk ,

eitt nú mat ella tónleik .

Gera eitthvørt stuttligt , sum

dregur fólk , og so krydda hetta við

einum boðskapi um Jesus .

KOL 4,5-6: 
Umgangist við vísdómi tey , sum eru uttanfyri , so at tit keypa hina

lagaligu stundina ! Tala tykkara veri altíð dámlig , kryddað við salti ,

so at tit vita , hvussu tit eiga at svara einum og hvørjum serstakliga .

Róm 12, 10-13

LUK 10,27: 
Men hann svaraði og segði : «Tú skalt elska Harran , Guð tín , av

øllum hjarta tínum og av allari sál tíni og av øllum alvi tínum og av

øllum huga tínum og næsta tín sum sjálvan teg .».

HUGSKOT HVUSSU VIT KUNNU FREMJA KÆRLEIKSGERÐIR Í VERKI


