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Fyrsta fuglastøðin í 
Norðurlondum tikin í 
nýtslu í Nólsoy
Mikudagin varð fyrsta 
veruliga fuglastøðin av 
sínum slag tikin í nýtslu 
í Føroyum. Hetta er 
fuglastøðin, sum Nátt- 
úruvísindadeildin, 
saman við Jens Kjeld 
Jensen, hevur sett upp í 
Nólsoy. Støðin er ser- 
liga ætlað at kanna so- 
nevndu smáfuglasløg- 
ini.
GRÆKARIS DJURHUUS 

MAGNUSSEN

Tey vóru øll har, umboðini 
tyri Náttúrugripasavnið, 
Fuglafrøðifelagið og onnur 
áhugað. Og so »primus- 
motor« í Helgolandsfelluni. 
fuglamaðurin, Jens Kjeld 
Jensen.

Um hálvgumfýratíðina 
setti Dorete Bloch plastikk- 
lúkuna við endan á felluni í. 
Harvið varð Helgolands- 
fellan alment tikin í nýtslu.

Fellan er ætlað smáfugl- 
um, serliga sonevndum 
Ijómfugli. Endamálið er at 
kanna, hvussu nógv er til av 
smáfugli í Føroyum, hvørji 
sløgini eru, og hvussu hesin 
fuglur ferðast.

Jens Kjeld Jensen greiddi 
frá, at hetta var fyrsta smá- 
fuglafellan, sum yvirhøvur 
er sett upp í Norðurlondum. 
Men hon er vanlig í t.d. 
Baltalondum. Sjálvur var 
Jens Kjeld Jensen í Litava í 
fjør, har hann hugdi at yms- 
um smáfuglafellum, ið allar 
verða nýttar sum fuglastøð- 
ir. Slagið honum dámdi 
best, er tann, sum nú er tikin 
í nýtslu úti í Nólsoy. Tó er 
hon broytt nakað, soleiðis at 
hon tolir føroyska veðurlag-

ið.

Petur og Niels á Botni
Undangongumenn at kanna 
og ringmerkja fugl í Før- 
oyum vóru feðgamir í Nóls- 
oy, Petur og Niels á Botni. 
Jens Kjeld Jensen sigur, at 
nýggja fuglastøðin í veru- 
leikanum er framhald av tí 
arbeiðið, teir báðir gjørdu.

Leggjast kann aftrat, at 
hendan nýggja fuglstøðin er 
sett upp í sjálvum urtagarð- 
inum hjá Niels á Botni.

- Ikki bara tí at hetta er 
garðurin hjá Niels á Botni, 
men tí júst hetta plássið er 
tað avgjørt besta at seta 
slíka fuglastøð upp, sigur 
Jens Kjeld Jensen.

Økið har fuglastøðin 
stendur er soleiðis lagað, at 
bert smáfuglur kemur í 
hana. Størri fuglur sum 
likka og kráka koma ikki

sovorðin støð.
Nøkur av fuglasløgunum, 

tey vænta at síggja í felluni, 
er kvørkveggja, umuljóm- 
ari, gráspurvur, bringureyði 
og týtlingskongur. Men tal- 
an er eisini um mong onnur 
sløg, ið ógvuliga sjáldan, 
nøkur ongantíð, eru at 
síggja í Føroyum.

Doreta Bloch, ið starvast 
á djórasavninum hjá Nátt- 
úrugripasavninum, sigur, at 
ikki fyrr enn um eitt ár kann 
nakað sigast um úrslitið av 
kanningunum.

Norðurlendska Ráð- 
harraráðið hevur latið 
65.000 krónur í stuðuli til 
arbeiðið at gera fuglastøð- 
ina og til rakstur í tvey ár. 
Tað verður Jens Kjeld Jen- 
sen, ið fer at gera kanning- 
amar og hava eftirlit við 
støðini sum so.

K vinnuhúsfelagið 
sera virkið

Kreppumiðstøðin, sum hevur leigað ein part av KFUM 
í Havn, verður alt meiri og meiri brúkt av neyðstøddum 
kvinnum við børnum

í fjør hýsti Kreppumið- 
støðin 13 kvinnum við 
tilsamans 16 børnum.
BEATE L. JENSEN

Kvinnuhúsfelagið hevur, 
líka síðani tað varð sett á 
stovn og fekk kvinnuhúsið, 
Kreppumiðstøðina, burtur- 
av, verið sera virkið.

Á Kreppumiðstøðini 
kunnu kvinnur, sum verða 
illa viðfarnar heima við hús, 
koma, antin tað nú er til 
samrøðu við serkønt fólk, 
ella tær vilja búgva har f 
styttri ella longri tíð.

Mesti parturin av arbeið- 
inum, sum gjørt verður inn- 
an Kvinnuhúsfelagið er 
sjálvboðið. Har arbeiða ikki 
færri enn 55 sjálvbodnar 
kvinnur.

í Qør fekk Kvinnuhúsfel- 
agið 261 áheitanir. í 30 før- 
um var talan um kvinnur, 
sum fluttu inn á Kreppu- 
miðstøðina, 13 kvinnur við 
16 børnum í aldrinum I til 
10 ár.
Harðskapur
Tað er ógvuliga ójavnt, 
hvussu leingi kvinnurnar

búgva á kvinnuhúsinum. 
Onkrar búgva bert í nakrar 
fáar dagar, aðrar meiri enn 
tveir mánaðir.

Orsøkin til at kvinnur 
biðja um at sleppa á 
Kreppumiðstøðina at vera 
eina tíð kemst í flestu førum 
av harðskapi, har maðurin 
ger seg inn á konuna. í 
øðrum førum er talan um 
rúsevnismisnýtslu við hús.

Kvinnuhúsfelagið plagar 
at skipa fyri ymsum til- 
tøkum. í fjør hevði felagið 
vitjan av Peter Needer-

gaard, fulltrúa á Ríkisum- 
boðnum, sum greiddi frá 
sundurlesing, hjúnaskilnað, 
foreldramyndugleika og 
samverurættindi við bøm.

Vitjanir
Úr Danmark fekk Kvinnu- 
húsfelagið vitjan av gransk- 
aranum Else Christensen, 
sum helt fyrilestur um børn 
á kreppumiðstøðum. Hon 
hevur gjørt kanningar av 
donskum kreppumiðstað- 
arbørnum gjøgnum fleiri ár

við at práta við tey, bæði tey 
smáu og tey, sum síðani eru 
tilkomin.

í ár hevur felagið heitt á 
Bjøm Otto Meyer úr Oslo. 
Hann skal halda fyrilestur 
um arbeiðið sítt á stovni í 
Noreg, har tey viðgera 
harðligar menn.

Umframt at vera gestur 
hjá Kvinnuhúsfelagnum, er 
ætlanin, at norðmaðurin 
skal halda ein almennan 
fyrilestur um sama evnið.
Aðalfundur
Til raksturin av Kreppu- 
miðstøðini hevur Kvinnu- 
húsfelagið frngið fíggjarlig- 
an stuðul úr landsstýrinum, 
frá kommunum og ymsum 
stovnum.

í mars hevði Kvinnuhús- 
felagið aðalfund, og vórðu 
hesar valdar í nevndina: 
Jane Hoydal, forkvinna, 
Elna Strøm, næstforkvinna, 
Winny í Pætursastovu, 
kassameistari, Sólrun Holm 
og Ásvør Joensen. Tiltaks- 
limir gjørdust Herdis Holm 
og Sigrun Nolsøe. Sonja 
Klein varð vald til grann- 
skoðara og Minna Jacobsen 
til eykagrannskoðara.

Skeið í oliuvinnu a s z
sær rætt til at lata tey sleppa 
framat, ið hava borið skjót-

Mikudagin 25. mai til men pláss verður fyri fleiri luttakarum til styttra skeið- ast at við tilmeldingini.
fríggjadagin 27. mai skipar
Føroya Oljuídnaður saman
Landsskúlafyrisitingini fyri Skrá:
skeiði í Oljuvinnu á Hotel
Hafnia, sum danin Frants .
Gerhard Jensen heldur. M lkudagin 25/5
Tey, sum áhugað eru fýri 
skeiðinum, fáa meira at vita 
við at venda sær til Føroya 
Oljuídnað.

Frants Gerhard Jensen er 
útbúgvin sivilverkfrøðingur 
og hevur í mong ár starvast 
innan oljuvinnuna. Frá 
1953 til 1970 starvaðist 
hann hjá Gulf Oil. Seinastu 
árini var hann stjóri har. 
Árini frá 1975 til 1980 var 
hann stjóri í Dansk Olie & 
Naturgas (DONG).

Síðan 1981 hevur hann 
rikið sjálvstøðugt ráðgev- 
ingarvirkij felagnum Pet- 
con ApS. I tí sambandinum 
hevur hann røkt nógvar 
uppgávur fyri danska 
vinnulívið og danska umsit- 
ing í sambandi við olju- 
vinnu.

Freistin at melda seg til 
skeiðið er úti í dag á mið- 
degi. Tilmeldingin fer fram 
hjá Valborg á skrivstovuni 
hjá Føroya Oljuídnaði, tlf. 
11864, ella fax nr. 17278.

Luttøkan er avmarkað.

KI. 09.00 
Kl. 09.30

Kl. 12.00 
KI. 13.00

Presentatión av luttaknrum og lýsing av skeiðinum 
Byggnaðurin hjá oljufeløgunum

Døgurði
Handils- og keypssiðir hjá oljufeløgunum og krøvini 
tey seta til undirlevcrandørar.

Hósdagin 26/5

Kl. 09.00 
Kl. 12.00 
Kl. 13.00

Góðskustýring í samband við frálandavinnu 

Døgurðl
Arbeiðsøki. ið kunnu hava áhuga fyri føroyskar 
undirleverandørar - og møguligir samstarvspartnarar.

Fríggjadagin 27/5

Kl. 09.00 Trygdarkrøv, ið verða selt starvsfólki í oljuvinnuni. 

KJ. 12.00 Døgurði
KI. 13.00 Grundleggjandi útbúgvingartørvur fyri starvsfólk (

frátanda vinnuni.

Mikudagin varð nýggja fuglastøðin í Nólsoy tikin í nýtslu. Frainmanfyri llelgolandsfelluna, sum hetta slagið av 
fuglastøðum verður rópt, standa Jens Kjeld Jensen (uttast vinstrumegin), Bergur Olsen, fuglafrøðingur, Dorete KI<M'h, 
leiðari á djórasavninum hjá Náttúrugripasavninum, Jóhannes Johansen, leiðari á Náttúrugripasavninum, og nóls- 
oyingurin, Pedda, sum hevur gjørt f uglastøðina Mynđ DimL Thomas

Sangleikur (Musical) 
á Føroya Læraraskúla
Tiltakið er eitt úrslit av teimum møguleikumy sum sam- 
starvsavtalan NORD-PLUS gevur samskiftinum millum 
m.a. læraraskúlar í norðurlondum, í hesum føri norska Elve- 
rum Lærerhøgskole og Føroya Læraraskúla
Mikudagin komandi fær 
Føroya Læraraskúli vitj- 
an av 21 næmingum og 4 
lærarum í tónleiki fró 
norska læraraskúlanum 
Elverum Lærerhøgskole. 
Tey verða her í knappa 
viku, ogskulu fyrstu dag- 
arnar venja ein sangleik 
saman við næmingum og 
lærarum á Læraraskúla- 
num. Sunnudagin 29. og 
mánadagin 30. mai 
verður hann framførdur

fyri lesandi á Lærara- 
skúlanum og framhalds- 
deild Veryingarskúlans. 
Eisini verður almenn 
framførsla. Lýst verður 
nær.

í høvuðsheitum kann 
sigast um sangleikin, 
sum ber heitið -Music in 
the Night«, at hann er 
settur saman av løgum 
úr kendum sangleikum, 
t.d. Cat's, Les Miserables, 
Chess, Operafantomet,

Ofiver og Sound of Mu- 
sic. Til hesi útvaldu løg- 
ini er gjørd ein søga, sum 
bindur tey saraan til eina 
heild.

Til framførsluna verður 
Ijóð- og Ijósútbúnaðurin í 
Læraraskúlahøllini út- 
bygdur. Annars hava 
næmingar og lærarar á 
Læraraskúlanum, nú í 
eina tíð, arbeitt við at 
gera pallmyndir og bún- 
ar. Orkestur, kór og so-

listar hava eisini vant 
dúgliga.

Elverum Lærerhøgskole 
hevur drúgvar royndir 
við sangleikaframførsl- 
um, og tey á Føroya Lær- 
araskúla vænta sser nógv 
av hesum samstarvi. Tey 
halda annars, at hetta er 
fyrstu ferð, at ein røð av 
løgum úr kendum sang- 
Ieikurn verða framførd á 
palli í Føroyum.

SKOTLAi

e g n u m
b ili/ to k i/b u s s i.
V itja  bo rg ir, s íg g ja  
lis ta fra m sýn in g a r, 
lis ta sø vn  og  fo rn - 
m in n ish ú s .
Fara  og  ke y p a  inn.

0|J hvar kanst tú fara?
Til A bendeen
har tú kanst: 
gera góð  innkeyp 
síggja sjá ldsam ar 
vakrar b lóm uhavar 
møta vinarligum  og 
fyrikom andi fó lkum  
síggja hvussu whi- 
skey verður fram- 
leitt
síggja gam lar 
áhugaverdar borgir.

TU Skotlanđs sleppur tú:

Hvussu  
kanst tú 
gísta?
A H o te l o g  g is tin g -  
" 'arhús.
-  B ed  & b re a k fa s t.
-  S u m m a rh ú s /-  

c a m p in g v o g n .

Til G lasoow
ha r tú  ka n s t: 

síggja og upp- 
liva góðar 
fó tbó ltsdystir 
finna  frálíkar vín 
og  m atstovur 
sígg ja  sogulig  
stoð
síggja sjón 
le ikarhús, lista 
sovn og lista- 
fram sýningar.

s jú veo is  V ið

Strandfaraskip Landsins
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s ý n irig  v e rð iir  - o g  h a r  s k o ta r  ú n d irh a ld a .
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