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, NAVNA-OG 
BUMERKJAKAPPING
Scinri i ar lcggja SMS Fo Iq &  Flogur saman vid K lokkuni, 
solcidis ai skiffa. a( allar ) eindirnar vcrða undir cinari 
lon í SMS. eitt spennandi og luigvckjandi konscpt. 
í hcsum sambandi vilja vil liava citl goll. lælt navn og 
bumcrki fvri tær 3 cindirnar.

Navnið skal imvnda voruúrvalid, ið cr i lcimuni 
3 cindunum:
FO T O  -  Myndaarbciði. lotolol v.m.
FLO G U R  -  A ll innan lónlcik v.m.
K I.O K K A N  -  Ur, smykkur. dcsign v.m.
V it intynda okkum citt viðkomandi lætt foroyskt navn 
við búmcrki.

Scnd títt uppskot innan 31. juli til:
NAVNA & BÚMFRKIAKAPPINGIN 
Postboks 1057 
FR-110 Tórshavn

VINNINGARNIR:

SMSFOTO&
FLØGUR

Tlf. 19820 • Fax 14955 Tln Ur- og Gullsmiður - SMS - Tlf 10606

Allir brúktir og 
nýggir billutlrl!
Bilendurnýtsla í 46  ár

Flutningur til Føroya: 
Dagliga v/ posti/- 

llogposti/ 
EMS/við skipi/ 

Flogfrakt.

Fullur reklamatións- 
rættur á øllum lever- 

aðum vørum.

HJÐRRING
AU TO O PH U GS

Fuglsígvej 58  
D K -9800 Hjørring

Telefon 0 98924266  
Telefax  098924401

DfiG
D ansk A u to g en b ru g

Um ur f
Foreningen Dansk 

Autogenbrug

Ráðstevna millum lond við video 40-ARA
STARVSDAGUR

I samband við at

Andrew Godtfred prokuristur 
marknoðorleiðari

hevur 4 0 -á ra  starvsdag, 
bjóðar P/F Føroya Shell 

til móttøku á skrivstovuni 
á Viðarnesi

m ánadagin 26. mai 
frá kl. 15 til 17.

O S t ie l l
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3 . Cation videokamera
Eilt vcruligt familjucamera, 
scra lætl al nýta, og vigar 
bcrl I kg. Canon UC3000 
-c ill tað besta vidco- 
kamcraið lU at festa tínar 
bcstu løtur a vidcobond.
Við fylgjur taska 
og vidcobond

cm ft>rðH8eðil kutitar. Skulu 
fólk úr trímum londum 
hittant, kann tað veru ein 
stor utroiðtda Tu er hetta I 
nógv biligari, sigur I’oul | 
Henrik I\iulsen.

Hann hevur ikki enn I 
nakran føroyskan prís, 
men upplysir. at í Noregi ! 
kostar tað 510 kronur ut 
brúka videosamskifti i ein 
tíma innanlanda.

Hetta merkir to ikki, ut 
t'olk fura ut huldu uppat við 
ut fara u -veruligur- ráð- 
stevnur.

Hetta kunn ikki helt | 
korna i staðin fyri at vera i ; 
sumu rúmi. Tað krevur, at j 
man kennir eitt sindur til i 
hvonn annan og utgerð- 
ina Men tá er tað eisini ein 
stórur fyrimunur, sigur 
l ’oul Hennk Houlst'n

llósdagin vóru onkrír 
trupulleikar við samban-d- 
inum, so fyrilesturín úr 
Noregi varð seinkaður. 
Men unnars lótu fyrireik- 
aram ir væl at.

Stór ráðstevna setir olju inn í 
ein størri samanhang

StimHpæl millum oiju, 
fi.sk og ídnað er heitið 
t»g evnini, sum verða 
umrødd á eini stórari 
oljuráðstevnu 2. til 3. 
juni.

G koho  L. P k tk r h k n

Hesaferð er tað Saga Be- 
tmleum, sum saman víð 
Føroya Oljuidnaði skipur 
fyrí oljuráðsU»vnu. A  sU*vn 
uni verður m.a. eisini fyrr- 
verandi norski íiskimála 
raðharrin, Jan Henry T.
Ols4»n.

Fyri ikki so langari tíð 
siðan var tað Amerada 
Hess samtakið, sum suman

við Føroya Oljuuinuði skip 
aði fyri stórari oljurað 
stevnu í Norðurlanda-hús- 
inum. Nú koma norðmenn 
og Saga IVtroleum henda 
vegin at greióji okkum frá 
norskum rovnduin.

Noreg stóð eisini uttan 
royndir. tá oljuvmnan skul- 
di leggjast til riettis. Spum  
ingam ir vóm U»ir somu

sum tóku seg upp har, sum 
her hjá okkum. Hvussu við 
fískinum, umhvørvinum, 
lokala vinnulivmum, eini 
utgerðastøð og hvørji krøv 
skulu setast oljuvinnuni 

Føroysk og norsk unilKið 
greiða fra hvørjum einstøk- 
um evni á stevnuni.

Vestmenningar fáa trø sum tøkk

Tað ber til at savna 
fólk úr fýra londum -  
uttan at nakar ferða- 
seðil verður keyptur. 
Hósdagin sótu seks 
fólk í Norðurlanda- 
húsinum og hugdu 
upp ú stórskíggjan, 
har ein norsk kvinna 
helt fyrilestur. Hetta 
er fyrsta fø royska  
royndin við video- 
ráðstevnu.

Kathin Pitterskn

Skúlabørnini og 
alnienningurin 
rudda alla bygdina, 
og húski og virki 
hava fingið boð um 
at rudda sítt øki.

I Vestmunna eru øll eygu 
vend móti ruHki og óruddi 
I gjár og í dag verður øll 
hygdin ruddað

Skulahømini í Vest- 
manna eru fnrin út at 
rudda saman við lærar- 
unum, arlK»iðsfólkinum hjá 
kommunuiu ogalmenning 
inum. Haraflrat hava 
húskini og virkini í hygdini 
fíngið ImmI um at rudda sítt 
øki.

Nevndin fyri viðarlund- 
ina í Vestmanna, kommun- 
an og skúlin skipa fyri 
mddingardøgunum. Á 
middegi í gjar vórðu øll, 
Buin rudda, Ixiðin í ítróttar- 
høllina at fáa okkurt til 
matna.

Fyrireikuramir heita á

fólk um at seta allar |K>sar 
og alt órudd út til vegin 
áðrenn klokkan 15 í dag. 
Tá fara bilar at koyra mnt 
og taka burturkastið.

011 fáa  
ókeypis trø
Tá ruddingin er av í dag, 
fer Vestnmnna Hom- 
orkestur, ið júst er komið 
uflur av konsertferð í 
Noregi, nt ganga skruð- 
gongu kring hygdina. 
Skruðgongan endar við 
itróttarhøllina klokkan 15, 
tá viðarlundin skipar fyri

stórum tiltnki.
011 huski í Vestmanna, ið 

hava áhuga, fáu har ein 
ókeypis pakka við fimm 
yniHum trøum og mnnum  
í.

Pinnbogi Joensen, sum 
er formaður í nevndini lyri 
viðarlundina i Vestmanna, 
sigur, at fyríbils hevur við- 
arlundin útvegnð sær 100 
pakkar. Hann væntar, at 
tað verður nóg mikið, men 
skuldi tað verið ov Utið, 
koma fíeiri pakknr. Tí øll, 
sum hava áhuga, skulu 
fáu

-  Hetta er ein tøkk fyri,

at folkið hevur stuðlað so 
væl arbeiðnum við viðar- 
lundini, og samstundis er 
hetta ein liður i at fríðka 
hvgdina, sigur Finnhogi 
Joensen.

Tey húski, ið vifja hava 
fleirí enn tey fímm trøini í 
pakkanuni, hava møgu- 
ieika ut keypa trø og mnn- 
ar. Viðarluniiin fer eisini at 
selja trø og m nnar f ítrótt- 
arhøllini í Vestmanna í 
dag. Har verða eisíni tom- 
boín, fískidammur, eydnu- 
hjól, kafíisøla og annað.

2. O M E O A
rofessionelt
avara-urí

Stál v/dato. Skrúvukrúna og 
helium-ventilur. Skøvufrítt 
safirglas.
Vatntætt til 300 m.

T elefonverk id  fe r  at æ ta  eitt høli av, sum  f> ritøku r og o n n u r  kunnu  hruku, tá tey æ tla at hava videosam - 
ban d  v id  um heim in . N O R A  b rúkti hesu  fe rd  salin  í N o rðu rlan d ah ú sin u m . Mynd. Kainmr i imt.-m.km

Norrønt Atlantssamstarv 
skipaði fyri videoráðstevnu 
hósdagin. Við eitt borð í 
Norðurlandahusinum sotu 
seks føroyskir luttukarnr. 
Framnian fyri tey stóð eitt 
sjónvurp við einum upp- 
tøkutóli omaná. Á  skfggj- 
anum sóu tey hinar luttak- 
aramar. sum sótu i tlrøn- 
landi, Íslundi og tvinna 
staðni í Noregi. Skiggin var 
býttur í fýra, so øU sóust, 
meðan orðaskifí i var.

Hetta er fyrsta royndin 
hjá Telefonverkinum við vi- 
deoráðst«»vnu.

- Tað er lættnri at tosa 
við onnur, tá tú sært tey. 
Ein stórur partur av sam- 
skifli er jú kropsmál. Her

kanst tú eisini vísa skjøl og 
tekna upp fyri fólki, meðan 
tú tosar, sigur Poul Henrik 
Poulsen av Telefonverkin- 
um.

Hósdagin var tað NORA  
Norrønt Atlantssamstarv

- sum brúkti videotøknina. 
'IVeir fyrilestrar vórðu 
hildnir, háðir um, hvusHu 
vidiHi kann nj/tast. Ein ís- 
lendskur verkfrøðingur 
segði frá um telemedisin, 
og ein norskur fakkonsu

lentur tosaði um Qarund-ir- 
vfsing við nytslu av video.

B íligari t»nn 
feróaneóil
Henda rádstevnan verður

helst ikki tann einasta. 
Telefonverkið hevur fingið 
nógvar fyríspumingar uin 
henda hattin at hittast.

Tú skalt ikki saman 
lH>ra hetta við at tosa sam 
an f telefon, men við, hvat

1. Eitt vikuskifti í Keypmannahavn fyri 
2 pers. á Copenhagen Star Hotel 
v/morgunmati.
Flogid Verður VÍð Atlailtsflog Atlantic Ærways
Eitt O L Y M P U S fototól mju II við filini 
og Royal dygdar franikallan.
mju II: tað nýggja og minsta fototólið 
frá Olympus við Auto focus. 
rekur sera góðar myndir 
og er lætt nýta.

Tvey O L Y M P U S móta-ur. S M S F O T O


