
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tíðindi frá Tanju 

  úr Suðurafrika 

 

 

 

 

 

28. mars 2019 

 

Í tænastu í AIDS Hope – 

eitt toymi í OM 

Suðurafrika. 

 

Ynskja tit at vita meir um 

arbeiðið her ella hvussu tit 

kunnu stuðla, so eru tit 

vælkomin at seta tykkum í 

samband við meg ella OM 

Føroyar 

 

tanja.mortensen@om.org 

  

Post adressa 

Tanja H. Mortensen 
AIDS Hope Team 
Private Bag X03 
Lynnwood Ridge 
0040 
South Africa 
 

www.om.fo 

 

 

 

 

Kæru vinir og samverkafólk, 

 “Tíðin flýgur, tá tú hevur tað stuttligt” er eitt enskt úttrykk. Tíðin 

hevur gingið skjótt, hóast tað ikki altíð hevur verið so stuttligt og lætt, 

men eg eri fallin væl. Ymiskt er hent hesar seinastu 6 mánaðarnar, so 

møguleiki er ikki at fara í djúpdina í øllum. Men eg farið at nevna nøkur 

hæddarpunkt. Hetta er fyrstu ferð, at eg havi hildið jól og nýggjár 

aðrastaðni enn heima í Føroyum, so tað er ikki frítt, at tankarnir leitaðu 

heim til jólahugnan saman við familju og vinum. Her varð ikki gjørt so 

nógv burtur úr við at pynta til jóla, sum heima í Føroyum. So jólini vóru 

øðrvísi í nógvar mátar.  

 Afterschool lega 

Vikuskiftið 2.-4. november vóru vit á legu við teimum 29 

børnunum, sum koma til okkum hvørja viku til Afterschool. Í 

Afterschool hava vit andakt við børnunum, tey fáa eina góða máltíð, 

hjálp til skúlating, og sleppa at spæla í einum tryggum umhvørvi. Legan 

eydnaðist væl og børnini høvdu eitt gott upplivilsi úti í náttúruni 

burturfrá dagliga meldrinum í Mamelodi. Millum annað gingu vit ein 

langan túr, har lendi til tíðir var óstútt og knortlut. Fleiri av børnunum 

høvdu hug at geva upp, men tá vit komu heim aftur høvdu tey øll eitt 

stórt smíl á og vóru glað fyri, at tey megnaðu nakað, ið tey ikki høvdu 

væntað. Evnið á leguni var úr 2.Kor. 5:17: “Ein nýggjur skapningur”. 

Evangeliið varð greitt boðað, og bøn okkara er, at Orðið skal bera ávøkst 

til frelsu. 

Myndir frá leguni: 

                                

 

 

 



Jóladøgurðin fyri rúsevnismisnýtarunum  

Jólini vóru, sum sagt øðrvísi í ár. Tann 25. des. bjóðaðu vit rúsevnismisnýtarunum, ið vit møta í 

Drug Ministry, til ein jóladøgurða her í Meetse. Hetta er triðja árið á rað at skipað varð fyri hesum 

tiltakinum. Heitið á tiltakinum var “No Mother Gave Birth To a Drug Addict” (Eingin móðir føddi ein 

rúsevnismisnýtara). Endamálið við tiltakinum var at bjóða teimum eina góða máltíð og ein góðan 

boðskap, umframt at upplýsa um avvenjingarmøguleikar. Ein ungur maður fór til avvenjing sama 

dag. Tað er hart og avbjóðandi at hoyra søgurnar hjá teimum, hvussu tey eru bundin av 

rúsevnunum og hvussu nógv tey vilja burtur úr tí. Tað er lætt at gerast skuffað og missa mótið, tá 

eg tosi við onkran, sum ynskir at fáa hjálp, men sum ikki tekur stigið og sum eg so ikki síggi aftur. 

Tá má eg minna meg á, at hetta er Harrans verk og ikki mítt. Mín uppgáva er at sáa og biðja, og 

Hansara uppgáva er at lata tað bera ávøkst.   

Myndir frá døgurðanum tann 25.des. 

                             

Í stuttum til síðst; tað var nógv at seta meg inn í í byrjanini, men tað gongur væl við 

arbeiðsuppgávunum. Síðan nýggjárið, havi eg leitt Girls Discipleship tænastuna (Gentubíbliubólk). 

Tað dámar mær væl, og tað er stuttligt at síggja, hvussu Harrin virkar í gentunum. Eg eri ein av 

teimum fáu í toyminum við koyrikorti, so ein av uppgávunum er at heintað børnini frá skúla og 

koyra tey heim aftan á After School. Eisini heinti eg mat frá ymiskum matvøruhandlum, sum vit fáa 

hvørja viku. So uppgávurnar eru ymiskar, tískil gongur tíðin skjótt. Ein av avbjóðingunum hjá mær 

hevur verið at venja meg við trygdarviðurskiftini her. Heima í Føroyum eri eg von við at fara út sjálv 

og tá eg vil, men her ber tað ikki til. Eg má siga frá tá eg fari til handils, og um eg fari til gongu, so 

mugu vit vera trý, ið fara. Hetta var ringt at venja meg við, men tað gongur betur við tí. Gud er 

góður, og hevur Hann hildið Sína hond yvir okkum higartil. Takk fyri tykkara stuðul og bønir. Eg 

vil eisini gjarna hoyra frá tykkum, hvussu eg kann biðja fyri tykkum.  

Takk fyri, at tit standa saman við mær í tænastuni fyri Harran. 

-Tanja 

G.G. Fyri at verja børnini og tey, ið vit møta í tænastuni, so kann eg ikki nevna fulla navni á teimum 

persónum, sum eg skrivi um. Ei heldur kann eg frítt taka myndir, men bert nýta myndir, ið eru góðkendar 

av leiðsluni. 

 

 

Bønarevnir: 

- Bið fyri toyminum og leiðsluni: toymið er minkað síðstu mánaðirnar, tí tíðin var komin at enda her fyri fleiri, og 

tað sæst aftur í tænastunum. Leiðslan hevur valt at seta tvær tænastur á pausu fyribils. Avgerðin er tikin m.a. tí 

vit eru so fá. Biðið fyri leiðsluni, at tey hava vísdóm og taka rættar avgerðir. Biðið, at Harrin sendir fleiri fólk.    

- Bið fyri OM Suðurafrika; ein nýggjur landsleiðari skal finnast. Biðið, at tann rætti persónurin verður settur. 

- Bið fyri ungdómsleguni, ið verður 21.-23. juni. Evnið er “At fylgja Jesusi”. Biðið, at tey ungu velja at fylgja 

Honum, sum øllum valdar.  

- Takka Gudi fyri bønarsvar: eg havi fingið upphaldsloyvið í 2 ár.   


