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Til míni kæru stuðlar, familju, 

samkomu og vinir. 

Nú havi eg verið í Kili líka yvir ein 

mánað. Eg trívist væl her og fólk eru 

sera fitt og blíð. Vit eru 6 persónar, sum 

eru partur av IMT programminum. IMT 

stendur fyri Intensive Mission Training. 

IMT bjóðar upplæring í teori og 

praksis, við floksundirvísing og 

handaligum trúboðara arbeiði. Hetta 

hevur verið sera læruríkt og spennandi.  

Hendan fyrsta mánaðin hava vit havt tímar um mentan, serliga hava vit lagt dent á mentanina her í 

Kili, men eisini hevur dentur verður lagdur á leiðslu. Hvat er tað at vera leiðari og hvat sigur bíblian 

um leiðslu. Í bíbliutímunum skulu vit gjøgnumganga alla bíblina, og vit eru akkurát liðug við 

Mósebøkurnar. OM Kili stendur fyri ymiskum trúboðararbeiði. Tað fingu vit longu møguleikan at 

royna tann fyrsta mánaðin. Millum annað fevnir hetta yvir barnaarbeiði, arbeiði við heimleysum og 

gøtu-trúboðan (street evangelism).  

Tann mest avbjóðandi uppgávan eg havi verið út fyri, var tá vit fóru út á gøturnar í Santiago at boða 

gleðiboðskapin. Tað er umráðandi at hetta verður gjørt á ein kreativan hátt og hesaferð var evni at 

vísa næstakærleika. Eg varð sett at geva ókeypis klemm mitt á gøtuni. Eg fekk eitt skelti har tað 

stóð “abrazos gratis”, som merkir ókeypis klemm. Tað komu nógv fólk yvir til mín og fingu sær eitt 

klemm. Summi flentu, onnur takkaðu fyri og nøkur ynsktu eina samtalu. Eg fekk møguleika at tosa 

við ein mann, sum júst hevði mist konu sína. Vit tosaðu og fleiri onnur saman við mær sluppu at 

biðja fyri honum. Hann takkaði fyri og var so glaður fyri løtuna, at hann bjóðaði okkum kaku. 

Grundin til, at tað var so avbjóðandi, er at í Kili duga sera fá fólk enskt og eg dugi enn ikki nóg væl 

spanskt. So tað einasta eg kundi gera var at vísa kærleika, vælsigna tey og lata Harran tala ígjøgnum 

mína gerð. 

Nú sunnudagin (tann 12.03.17) fari eg at vitja eina kilenska 

familju. Har skal eg búgva í eina viku. Ætlanin er at læra hvussu 

gerandisdagarnir eru í Kili, síggja hvussu familju lívið er og læra 

spanskt betur. Familjan dugur ikki enskt, so tað verður stuttligt at 

vita hvussu vit fara at samskiftast. Ynski,  tit kundu biði fyri hesi 

vikuni, fyri tí kiliensku familjuni og serliga viðvíkjandi tí spanska 

málinum hjá mær. Kundu tit eisini biði fyri, at eg skal taka Harran 

við mær í øllum, sum eg fari undir at gera. At Hann skal vera 

miðpunktið og at Heilagi Andin, skal fylla og leiðbeina meg.  

Eg eri so sera takksom fyri bønir og stuðul tykkara. Takk fyri at tit 

leggja tíð og orku til bøn. Tað er mær eitt vælsignilsi, at eg havi 

tykkum og eitt so sterkt bakland. Men ikki minst, at Harrin er við 

mær og tykkum, og vissan um at vit altíð kunnu líta á Hann.              

Heilsan Durita Olsen   


