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Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Royndaruppboðssølan endaliga góðkend
Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum hevur nú fingið endaliga heimild at stovna royndaruppboðssølu
av uppsjóvarfiski og botnfiski í Barentshavinum.
Men botnfiskurin úr Barentshavinum, sum verður keyptur á uppboðssølu, skal bjóðast út til føroysk
virki.
Løgtingið samtykti mikukvøldið eitt broytingaruppskot frá samgonguumboðunum í Vinnunevndini,
Bjarna Hammer, Bjørt Samuelsen og Ingolf S. Olsen, og Kristini Michelsen um nýggjar treytir fyri
botnfiskinum í Barentshavinum.
Broytingaruppskotið varð samtykt við 17 atkvøðum fyri og 14 ímóti. Tá Løgtingið atkvøddi um lógina
soleiðis broytta, var munurin uppaftur minni, 16 atkvøður fyri og 15 móti.
Sambært lógini um royndaruppboðssøluna fær landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum heimild at selja
9.000 tons av makreli, 4.000 tons av norðhavssild, 20.000 tons av svartkjafti og 3.000 tons av
botnfiski í Barentshavinum á uppboði.
Kemur í gildi um eina viku
Fiskurin úr Barentshavinum skal bjóðast út til føroysk virki eftir treytum, sum landsstýrismaðurin
ásetur í kunngerð. Lógin um royndaruppboðssøluna kemur í gildi 15. apríl.
Høgni Hoydal, landsstýrismaður, sigur, at hann er væl nøgdur við úrslitið, hóast tað tók tinginum
nærum fýra mánaðir at avgreiða málið um royndaruppboðssøluna.
Jacob Vestergaard í Fólkaflokkinum, sum saman við hinum í andstøðuni hevur funnist hvassliga at
uppboðssøluni, sigur, at ótryggleikin í vinnuni verður uppaftur størri.
Kelda: kvf.fo
Antares.fo

Soleiðis verður norska skipaferðslan grøn
Útlátini frá veðurlagsgassi frá innlendis skipaferðslu í Norra kunnu skerjast við 40 prosentum innan
2040. Battarí og bioevni eru lykilin til hetta, sigur norski veðurlagsmálaráðharrin Vidar Helgesen.
– Skulu vit fáa norska útlátið av veðurlagsgassum niður, er neyðugt, at flutningsvinnan tekur annað
skinn um bak. Grøn skipaferðsla er eitt av málunum hjá stjórnini, og tí hava vit bílagt hesa
frágreiðingina, ið sigur okkum, hvussu vit kunnu røkka málinum, sigur Vidar Helgesen veðurlags- og
umhvørvismálaráðharri.
FAKTA
Veðurlagsútlát í norsku skipaferðsluni






Útlátini frá innlendis sigling í dag eru 3,4 miljónir tons av CO2.
Í 2040 verða hesi útlátini 5,2 miljónir tons, treytað av at flotin veksur sum væntað og
brúkar dagsins tøkni og rakstrarevni.
Nýggja frágreiðingin um útlátsskerjingar í innlendis siglingini vísir, at útlátini kunnu
skerjast við 40 prosentum innan 2040.
Fyri at røkka hesum málinum er neyðugt, at 28 prosent av siglandi flotanum í dag
(2750 skip) skiftir til lívvirkin rakstrarevni. Harumframt má restin av flotanum hava
elektriskan rakstur ella brúka flótandi jarðgass (LNG).
Kelda: DNV-GL

Sleppur undan
Meðan skipaferðslan í altjóða sjógvi higartil er sloppin undan at verða umfatað av alheims
veðurlagsavtalum, noyðast norsku myndugleikarnir at seta ferð á grøna skiftið á flutningsøkinum. Tað
er neyðugt fyri at lúka skyldurnar um at skerja útlátið.
Innlendis sigling og fiskiskapur eru millum týdningarmestu útlátskeldurnar á sokallaða ikkikvotubundna økinum, sum er tann parturin av búskapinum, sum ikki er umfataður av evropeisku
kvotuhandilsskipanini.
El-rakstur
Útlátini frá innlendis sigling skulu vera 50 prosent lægri í 2040 enn í fjør, um Norra skal lúka politisku
málini. Frágreiðingin hjá DNV GL hevur eina uppskrift upp á, hvussu ein skerjing upp á 40 prosent
kann fremjast, samanborið við støðið í dag.

Týdningarmestu átøkini, lutað á skipasløg, eru:
Farmaskip og fiskiskip skulu í høvuðsheitum sigla við 20 prosentum av íblandaðum lívvirknum evnum.
Ferðamannaskip og ferjur skulu hava elektriskan framdrátt.
Frálandsskip skulu brúka flótandi jarðgass (LNG).
Kelda: maritime.no
Antares.fo

Fyrsta stálið skorið til Maersk boripall
Framleiðslan av miljardadýru lutunum til risaverkætlanina hjá Maersk Oil í Culzean-økinum í bretska
partinum av Norðsjónum, er byrjað. Fyrsta stálið til boripallin, ið skal nýtast til endamálið, varð skorið
undir einum hátíðarhaldi í Singapore í gjár.
”Tá framleiðslan byrjar í 2019, verður Culzean týdningarmikil liður í strembanini hjá Maersk Oil at
gerast ein av fimm teimum størstu operatørunum í Norðsjónum í 2020'unum, og útvega umleið 5
prosent av bretska gasstørvinum, tá framleiðslan verður upp á tað mesta”, segði stjórin í Maersk Oil,
Jakob Thomasen, undir hátíðarhaldinum í Singapore.
Culzean er størsta fundið av kolvetni í bretska partinum av Norðsjónum í meira enn tíggju ár. Økið
liggur umleið 220 kilometrar eystanfyri Aberdeen og fer væntandi at framleiða millum 60.000 og
90.000 tunnur av oljuúrdráttum um dagin í minsta lagi 13 ár. Partnarar hjá Maersk Oil eru JX Nippon
Exploration & Production (UK) Limited við 34,01 prosentum og BP við 16 prosentum.
Sáttmálin við SEMCORP í Singapore um at byggja boripallin hevur eitt virði av meira enn einari miljard
dollarum og varð undirskrivaður í september 2015.
Kelda: Maersk Oil
Antares.fo

TAKS fann 63.000.000 í fjør
07.04.2016 - 19:09
Tíðindaskriv - Taks:
63 milliónir krónur vóru ikki givnar rætt upp í skatti í 2015. Tað vísir uppgerð, sum TAKS hevur gjørt
yvir eftirlitsarbeiðið hjá stovninum farna árið.
Rættingar í skattskyldigari inntøku hjá vinnulívi og borgarum vórðu gjørdar fyri 27,6 milliónir. Í
meirvirðisgjaldi og tolli var talan um 14,8 milliónir, og í kapitalvinningsskatti 9,6 milliónir. Hartil koma
rættingar í rentustuðli, ferðastuðli og øðrum fyri 11 milliónir.
Hvørt ár leggur TAKS eina arbeiðsætlan fyri eftirlitsarbeiðið hjá stovninum. Tað er altíð trupult at
meta um, hvat eftirlitið fer at kasta av sær, tí ilt er at vita frammanundan, hvat ein kemur fram á, og
hetta kann skifta nógv frá ári til ár. Hóast 63 milliónir er nógvur peningur, so meta vit á TAKS kortini,
at sum heild verða sjálvuppgávur og roknskapir betur frágingin enn áður. Ein orsøk kann vera, at
TAKS seinnu árini er vorðið sjónligari og hevur kunnað meira um hesi viðurskifti.
TAKS
7. apríl 2016
Nordlysid.fo

Kambur er komin fullfermdur undan Íslandi - myndir
07-04-2016 - 14:06 - Jóanis Nielsen
Línuskipið Kambur kom á Kollafjørð beint eftir middag við knappliga fullari last av frystum fiski, sum
teir hava fiskað við Ísland - Kambur hevur uml. 200 tons, teir hava eisini landað 80 tons í Íslandi, so
tilsamans hava teir fiskað 280 tons hendan túrin, túrurin vardi í 6 vikur.
Kambur fór til Íslands eftir at teir høvdu landa veiðuna, sum teir høvdu heimvið av Flemmish Cap.
Fiskiskapurin hjá føroysku línuskipunum, sum hava roynt við Ísland, hevur verið góður.
Kambur skal landa veiðuna í Kollafirði.
Jn.fo

Christian í Grótinum er áveg til Íslands fullfermdur av svartkjafti
07-04-2016 - 14:11 - Jóanis Nielsen
Christian í Grótinum er ávegis til Íslands við 2.550 tonsum av svartkjafti, sum teir skulu landa á
Eskifirði á Eysturlandinum.

Vit á JN.fo tosaðu við skiparan Páll Klein Rasmussen fyri løtu síðan, Páll segði, at teir høvdu fiskað
2.050 tons í ES-sjógvi vestur úr Hebridunum, og 500 tons høvdu teir fiskað í føroyskum sjógvi, hann
segði, at støddin í ES-sjógvi var heldur betri enn á tí teir fiskaðu í føroyskum sjógvi.
Christian í Grótinum verður á Eskifirði tíðliga í morgin.
Jn.fo

Fyrst atkvøddi Bill fyri – so Jenis
07.04.2016 - 10:36
Tá uppskotið hjá samgonguni um uppboðssølu var til atkvøðugreiðslu við aðru viðgerð hin 31. mars,
atkvøddi Bill Justinussen úr Miðflokkinum fyri uppskotinum, sum einasti tinglimur úr andstøðuni.
Tað gjørdi hann ikki í gjár. Í staðin var tað partamaður hansara, Jenis av Rana, sum atkvøddi saman
við andstøðuni.
Tað vil siga, at Jenis av Rana bert atkvøddi ja fyri broytingaruppskotinum viðvíkjandi kravinum um at
avreiða botnfisk úr Barentshavinum til føroyskt virki.
Tá alt uppskotið var til endaliga atkvøðugreiðslu atkvøddi Jenis av Rana saman við restini av
andstøðuni, men tað var kortini ikki nóg mikið til at fella uppskotið, sum varð samtykt við minst
møguligum meiriluta, 16 fyri og 15 ímóti.
Uttanflokkatingkvinnan Sonja Jógvansdóttir atkvøddi saman við samgonguni.
Kristianna Winther Poulsen úr Javnaðarflokkinum var ikki á tingfundi í gjár. Hon hevði ’klirað’ við
andstøðuna, tí tá atkvøðast skuldi, var Magni Laksafoss, sum annars hevði tikið aktivan lut í drúgva
kjakinum, ikki til staðar í tingsalinum.
Portal.fo

Fýra persónar handtiknir í Danmark í sambandi við yvirgang
Løgreglan í Keypmannahavn hevur saman við donsku fregnartænastuni, PET, handtikið fýra persónar
í Ishøj, fyri at vera farnir upp í yvirgangsbólkin Islamskan Stat.
Tað kunnar løgreglan um tíðindaskrivi sambært DR.
Allir fýra eru handtiknir fyri brot á grein 114 c, stk. 3 í revsilógini, fyri at vera farnir upp í IS í Sýrialandi
við tí fyri eygað at fremja yvirgang.
- Teir ákærdu er eyðmerktir gjøgnum kanningararbeiðið, ið er gjørt í tøttum samstarvi millum PET og
løgregluna í Keypmannahavn, stendur skrivað.
Allir persónarnir skulu til grundlógarforhoyr í morgin, og sum skilst vil ákærin, at grundlógarhoyrið
gongur fyri seg fyri afturlætnum hurðum.
DR skrivar, at hvørki løgreglan ella PET hevur aðrar viðmerkingar til málið.
Portal.fo

Putin vísir Panama skjølunum frá sær
07.04.2016 - 17:10
Vladimir Putin, forseti í Russlandi, loysir nú eisini frá posabandinum um ákærurnar í sambandi við
Panama skjølini.
Putin vil vera við, at ákærurnar er einans ein roynd hjá vesturheiminum at skapa ósemju innanhýsis í
Russlandi.
Sambært BBC segði Putin í russiskum sjónvarpi, at vesturheimurin ræðist eitt sameint og solidariskt
Russland, og roynir á henda hátt at skapa ósemju innhýsis millum russar í einari roynd at fáa russisku
stjórnina at akta.
Eisini segði hann, at av tí at Putin sjálvur ikki var nakrastaðni at finna í skjølunum, so varð neyðugt at
framleiða kunning um fíggjarligt óreglusemi hjá honum.
Hóast Putin sjálvur ongastaðni er nevndur í Panama skjølunum, so er fleiri av hansara nærmastu
nevndir.
Teirra millum er Sergei Roldugin, ið er heimskendur cellistur og eigur tvey feløg, International Media
Overseas og Sonnette Overseas.
BBC vil vera við, at í Panama skjølunum gerst greitt, at International Media Oversea fekk í 2007 eitt
lán á 6 mió. dollarar, men sum varð avskrivað bert tríggjar mánaðir seinni fyri einans 1 dollara.
Portal.fo

Familjumál mugu yvirtakast sum skjótast
07.04.2016 - 17:46

Tíðindi > Samfelag & Politikkur > Landspolitikkur
Annika Olsen, tingkvinna fyri Fólkaflokkin, heldur lítið um tað, at samgongan ikki ætlar at formliga
yvirtaka málsøkið persóns-familju- og arvarætt fyrr enn í 2018.
Annika Olsen vil í lesarabrævi í dag vera við, at grundgevingin hjá samgonguni um, at tað tekur tíð, tí
at fyrireikingar skulu gerast, og tingingar við donsku stjórnina skulu fáast upp á pláss, er bert
uttanumtos, tí yvirtøkulógin frá 2005 ger greitt, at málsøkið kann yvirtakast, tá Føroyar ynskja tað.
Og ov nógvar føroyskar familjur koma í trupulleikar av afturútsigldari lóggávu, metir Annika Olsen.
- Tað gerst bara meiri greitt fyri hvønn dag, hvussu trupult tað er, at økið er felags. Fyri hvørja lítla
lógarbroyting, ið skal gerast, krevst samráðingar við danskar myndugleikar og síðani ríkislógartilmæli,
sum skal leggjast fyri tingini bæði.
Millum annað vísir Annika Olsen á, at meðan danska foreldraábyrgdarlógin gevur báðum foreldrum
eins skyldur og ábyrgd mótvegis barninum, so ger okkara foreldramyndugleikalóg ikki tað sama í eins
stóran mun. Og fyri at bøta um hetta á besta hátt, er neyðugt at yvirtaka málsøkið.
- Tann danska foreldraábyrgdarlógin er tó ikki lýtaleys, og tí skulu vit ikki bara kopiera hesa donsku
lógina, men smíða eina føroyska lóggávu, sum er tillagað føroysk viðurskifti, har rættindi hjá barnium
eru í hásæti, rætturin til bæði foreldrini. Hetta kunnu vit tíverri ikki so leingi, sum málsøkið er felags,
skrivar Annika Olsen.
Portal.fo

Fólkaflokkurin: Yvirskot á landsroknskapinum í fjør
07.04.2016 - 20:20
Kristina Háfoss ásannaði í Løgtinginum í gjár, at undanfarna samgonga megnaði, eftir bara trimum
árum, at venda einum hallið uppá 626 milliónir krónur til yvirskot. Hetta var svar uppá munnligar
spurningar frá Jørgeni Niclasen, formanni og løgtingslimi fyri Fólkaflokkin.
Í 2011 kom undanfarna samgonga til eitt fíggjarlógaruppskot, sum Aksel V. Johannesen, tá
fíggjarmálaráðharri hevði lagt fram fyri 2012. Tað vísti eitt hall upp á 626 milliónir krónur.
Borgarliga samgongan setti sær fyri at fáa hetta ovurstóra hall burtur longu í 2016. Hetta kravdi
vøkstur í búskapinum og afturhald í almennum útreiðslum. Í 2015 nærkast málinum og undanfarna
samgonga kundi leggja fíggjarkarmar fram, sum vístu avlop í 2016. Bæði núsitandi løgmaður, Aksel V.
Johannesen, Kristina Háfoss, fíggjarmálaráðharri og onnur í núsitandi landsstýri søgdu, at hetta
passaði ikki.
Tøl sum nú koma fram vísa, at longu í 2015 var yvirskot, tó treytað av, at nýggja landsstýrið ikki setti
forbrúk í gongd.
Men sitandi samgonga kom við eykajáttan í tingið, sum kostaði 63 milliónir krónur, herímillum var
framskundan av Viðareiðistunnlinum, umframt keyp av bygningi á kongabrúnni til umsiting.
Í december varð aftur ein eykajáttan løgd fyri tingið um, at keypa EIK-bygningin í miðbýnum, hvørs
kostnaður var 26 milliónir krónur.
Kristina Háfoss váttaði í Løgtinginum í gjár, at hallið hjá landskassanum í 2015 er umleið 80 milliónir
krónur, hóast hetta ovurforbrúkið í endanum av árinum.
Við øðrum orðum: Um nýggja samgongan ikki leyp út at brúka pengar, so var yvirskot longu í 2015.
Fíggjarmálaráðharrin segði eisini, at umleið 60 milliónir krónur vóru brúktar eyka til íløgur. Tað vil
siga, peningur, sum var játtaður í undanfarnum árum, men brúktur í 2015.
Hetta brúk er eisini við í roknskapinum fyri 2015.
Sostatt megnaði undanfarna samgonga, eftir bara trimum árum, at venda einum halli á 626 milliónir
krónur til yvirskot.
- Eri ovurfegin um at hava latið víðari ein landsskassa við yvirskoti. Takið var tungt, men vit megnaðu
tað, sigur Jørgen Niclasen, fyrrverandi fíggjarmálaráðharri.
Portal.fo

Oddaliðið spælir longu leygardagin
07.04.2016 - 21:13
Effodeildarumfarið sum spælt verður um vikuskiftið byrjar longu leygardagin klokkan 15:00, tá
oddaliðið HB fer á vitjan inni á Skála. Aðrastaðni verður sera spennandi á Svangaskarði, tá B68 tekur
móti grannanum úr Runavík.

Sum oddalið liggur altíð eitt ávíst trýst á tær, og tað er hetta trýst, sum HB enn einaferð skal prestera
undir, tá teir vitja á Skála leygardagin. Skálamenn fáa ovmikið at gera, við at forða fyri HB liðnum,
sum vísir seg at vera ein heilan deil frægari enn fleiri vildu vera við undan kappingarbyrjan. Tó eru teir
til at tosa við, um rætt verður farið fram. So tað er upp til heimaliðið at finna opini í HB verjuni,
samstundis sum teir mugu verja væl fyri kreativu kreftunum hjá havnarmonnum.
Á Toftum verður eitt øðiligt brak sunnudagin. NSÍ er greiður favorittur til at vinna dystin, men í
grannauppgerðum er ikki til at vita hvat hendir. Menn leggja øðiligt fyri, og ofta eru tað tilvildarligar
hendingar sum avgera dystin, og soleiðis kann tað aftur blíva hesaferð. Taktikarin, Páll Guðlaugsson
hevur uttan iva okkurt ess í ermuni, so spennandi verður at fylgja dystinum.
Hava tit ikki møguleika at fylgja dystinum, so ber til at fylgja við her á portalinum, við livescore skipan
okkara. Skipanina finnur tú ovast á skerminum undan dystarbyrjan.
Dystarskrá:
Leygardagin 9. apríl
Kl 15:00 Skála-HB
Sunnudagin 10. apríl
Kl 15:00 B36-TB
Kl 15:00 B68-NSÍ
Kl 15:00 ÍF-KÍ
Kl 17:15 AB-Víkingur
Portal.fo

Vágsfjørður er væl kannaður í dag
07.04.2016 - 21:59
Leitað verður enn eftir Rólanti Nónfjall, og Brimil og kavarar vóru á Vágsfirði í dag og leitaðu. Man
kann siga, at høvuðsfokus hevur verið á Vágsfirði í dag, og nú er skjótt leitað allastaðni eftir horvna 68
ára gamla manninum, upplýsir løgreglan.
Jaspur Vang, Sýðslumaður í Suðuroyar sýðslu hevur staðið fyri samskipanini av leitingini, og hann
sigur seg ikki hava hoyrt um nakað frá Brimli í kvøld, so eftirmett verður fyrrapartin í morgin. Hann
upplýsir, at leitað er bæði væl og nágreiniligt, men ásannar, at enn er onki funnið.
- Vit hava leitað allastaðni á landi, heilt frá fjøru til fjalls. Vit hava havt hundar at leita, tyrlan hevur
eisini verið kring oynna og út frá Eiðinum. Men enn er ongin maður funnin, sigur Jaspur Vang.
Jaspur Vang fortelur víðari, at dagurin í dag verður eftirmettur í morgin tíðliga, og so fáa vit at síggja
hvat hendir víðari, sigur sýðslumaðurin.
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Liverpool fekk eitt gott úrslit í Týsklandi
07.04.2016 - 22:23
Eitt sera tendrað og vælskipað Liverpool lið fekk ein týdnindarmiklan 1-1 javnleik í Dortmund í kvøld.
Dysturin var tann fyrri at tveimum fjórðingsfinalum, so útgangstøðið er gott hjá Liverpool til
returdystin á Anfield. Aðrastaðni vunnu Sevilla, Shakhtar og Villarreal øll teprar 2-1 sigrar.
Liverpool spældu ein næstan feilfríðan dyst í kvøld. Trupuleikin við defensivum deyðbóltstøðum
spøkir enn, og tað var eftir eina tílíka støðu at Dortmund javnaði, stutt eftir steðgin.
Liverpool løgdu seg á odda eftir 36 minuttum, við máli frá Divock Origi, sum í dag fekk møguleikan
frammanfyri Daniel Sturridge. Tað vísti seg at verða skilagott. Eftir útjavnandi málið legði Liverpool
eitt óhugnaligt trýst á Dortmund. Men takkað verið framúrskarandi bjargingum frá Roman
Weidenfeller í Dortmund málinum, yvirlivdi heimaliðið. Eftir hetta bleiv dysturin púra javnur aftur, og
nógv meira hendi ikki í dystinum.
Úrslitini í kvøld:

Athletic Bilbao-Sevilla 1-2 (0-0)
(Aduriz - Kolodziejczak, Iborra)
Dortmund-Liverpool 1-1 (0-1)
(Hummels - Origi)
Braga-Shakhtar 1-2 (0-1)
(Eduardo - Rakitskiy, Ferreyra)
Villarreal-Sparta Prague 2-1 (1-1)
(Bakambu 2 - Brabec)
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Andakt
Trúgvin vinnur á óttanum
02.04.2016 - 11:29 - Ásbjørn Jacobsen
Andakt: ”Hjarta tykkara verði ikki óttafult! Trúgvið á Gud, og trúgvið á meg!” Jóh 14,1.
Í Letlandi býr ein prestur, sum í mong ár undirvísti í ateismu á hægru skúlunum. Hetta hendi, meðan
kommunistarnir ráddu, og kristindómurin var bannaður. Hann var ein persónliga virkin kristin í
skúlunum, eisini tá ið hann undirvísti í ateismu. Tá ið hann undirvísti, segði hann soleiðis: ”Hetta er
eitt skeið í ateismu. Ateisma merkir gudsavnoktan. Vit kunnu ikki vita, hvat ateisma er, fyrr enn vit
hava kannað, hvat hon avnoktar. Tí fara vit fyrst at kanna, hvør ið Gud er. Hann læra vit at kenna í
eini bók, sum eitur Bíblian, og tí mugu vit seta okkum gjølla inn í boðskap hennara!”
Presturin vágaði nógv í sínum ídni fyri Jesusi. Vildi illa til, so kundi virksemið kostað honum fongsul
ella deyða. Hóast henda vanda, so var hann óttaleysur og fegin um at kunna tæna Gudi. Eisini var
hann fegin um at kunna doypa fleiri av sínum næmingum, sum høvdu tikið við kristnari trúgv, eftir
hvørt skúlaár.
Trúgvin á Jesus gjørdi hann óttaleysan. Hann livdi í somu sannføring sum lærusveinarnir:
”Gudi er meir at vera lýðin enn monnum!” Áps 5,29.
Vissan um at hvíla í Guds vilja og umsorgan við øllum lívi sínum kann gera eitt Guds barn óttaleyst og
friðfylt. Menniskju kunnu háða, spotta, forfylgja – ja, drepa gudsbarnið. Einki av hesum kann tó taka
trúnna frá teimum, sum veruliga vilja fylgja Jesusi. Sjálvt deyðin, tann síðsti fíggindin, er ein vinningur,
sigur ápostulin.
Einasti ótti, gudsbarnið skal hava, er gudsótti. gudsótti er æruótti fyri at gera ímóti Gudi, og hann er
bæði neyðugur, góður og lívsjáttandi.
Við sínar bangnu og óttafullu lærusveinar segði Jesus:
”Hjarta tykkara verði ikki óttafult!” Hví? ”Trúgvið á Gud, og trúgvið á meg!”
Guds fólk lítur tí uppeftir og frameftir, lítur at Jesusi, sum hevur fingið alt valdið í himli og á jørð. Fyri
honum má bæði mannaóttin, óttin fyri forfylging, stúranin og vantrúgvin dvína.
Jesus vil veita trúgv til tann vantrúgvandi, dirvi til tann mótlítla og styrki til tann veika.
Hetta vil hann eisini veita tær.
Hvar Gud vil, glaður fari eg,
um fótur mín skal brenna;
um eg ei sjálvur finni veg,
tilsíðst eg tó skal kenna:
Í trúskapi hann gjørdi alt,
øll míni spor hann hevur talt,
á hann eg trygt kann líta.
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