
Jólakalendari 
 

Meðan Jósef og 
Maria vóru í 
Betlehem, kom 
tíðin at hon 
skuldi 
eiga 
barnið. 
Luk.2:6-7

Maria segði: "Eg eri
tænari Guds.
Eg ynski 
at vera 
lýðin. Lat
tað henda
sum tú 
hevur sagt." Luk.1:28 

Jósef fór til sín
heimbý, stað Dávids,
tí Hann var í familju
Dávids. Jósef skrivaði
seg upp 
við 
Mariu.
Luk.2:4-5

Ein eingil Guds
kom til 
teirra, og 
Dýrd Guds 
skein 
rundan 
um teir.
Luk.2:9

Eingil Harrans
segði við teir:
"Verið ikki
bangnir, tí
eg ber tykkum
góð tíðindi!"
Luk.2:10

"Í dag er tykkara
frelsari føddur í 
 Staðið 
Dávids. 
Hann er 
Kristus 
Harrin."
Luk.2:11

Soleiðis skulu tit
vita, hvør hann er.
Tit skalu finna
hann ballaðin inn í 
klæði og liggja í
einum ílati,
 sum djór 
eta úr.  Luk.2:12 

Allir einglarnir
prísaður Gudi og
søgdu: "Gevið Gudi
dýrdina í Himli og á
jørð. lat tey
menniskju hava 
frið, sum ELSKA 
GUD:"  LUK:2:13-14

Seyðamennirnir fóru
aftur til seyðin. Á
vegnum prísaðu og
takkaðu teir Gudi, 
fyri alt teir høvdu
hoyrt og sæð.
Luk.2:20

Í Gamla testamentið
stendur: "Tí Barn er
føtt okkum, Sonur
er givin okkum, 
...Hann 
eitur...
Friðarhøvdingi."
Es.9:6

um tey fyrstu jólini 
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Gud sendi ein
eingilin
Gabriel til
eina kvinnu,
sum æt 
Maria
Luk.1:26 

Eingilin segði "Ver
ikki bangin, 
Gud hevur
 Nakað 
gleðiligt 
at siga tær." 
Luk.1:30

"Lurta! Tú skalt
gerast við 
barn og fáa 
ein son. 
Hann skal
tú kalla 
Jesus."
Luk.1:31

"Hann fer at vera
stórur. 
Fólk fara 
at kalla 
Hann Son 
Guds."
Luk.1:32 

Keisarin sendi út
boð, at 
øll skuldu 
skriva 
navn sítt 
á ein lista.
Luk.2:1

Øll skuldu 
fara til 
sín heimbý 
at skriva 
navnið á 
listan.
Luk.2:3

Har var einki kamar
eftir í 
gistihúsinum. 
So Maria 
ballaði 
barnið og 
legði tað í eitt
ílat,sum djór 
ótu úr.    Luk.2:7

Hesa náttina vóru
nakrir seyðamenn á
markini tætt við og
passaðu 
seyðin. 
Luk.2:8

Seyðamennirnir
skundaðu
sær og
funnu 
Mariu, 
jósef og 
barnið.
Luk.2:16-17

Eina tíð eftir, at Jesus
varð føddur, komu
nakrir klókir menn
frá eysturlondum.
Matt.2:1

Tá teir vísu
mennirnir 
sóðu 
stjørnina 
vóru teir 
fyltir við 
gleði.
Matt.2:10

Tá teir komu til
húsið, har Maria
og Jósef nú
vóru, boygdu
teir seg niður
og tilbóðu
barnið.
Matt.2:11 

Teir góvu Honum 
 gávur: gull,
roykilsi og 
myrru.
Matt.2:11 

"Tí so elskaði Gud
heimin, at Hann gav
Son Sín, hin einborna,
fyri at hvør 
tann, ið trýr á
 Hann, skal ikki
fortapast, men 
hava ævigt lív." 
Jóh.3:16


