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Føroya Blindaastovnur fíngið nýggjan leiðara Hermann Oskarsson 
búskaparskrivari

Stýrið fyri
Blindastovnin hevur 
sett Karin Kass í 
starv sum leiðara 
fyri blindastovnin 
frá 1. november 1997
Karin Kass hevur verið i 
avloysarastarvi á Biinda- 
stovninum siðan 1994, tá 
Jákup Danielsen, fór í far- 
loyvi.

At arbeiða við blindum er 
ikki nýtt fyri Karina. Hon 
hevur starvast sum leið- 
beinari hja blindum og 
sjónveikum undir Lands- 
skúlafyrisitingini til 1994,

tá hon tók við avloysara- 
starvinum á Blindastovn- 
inum.

Karin Kass er 37 ára 
gomul. Hon er útbúgvin er- 
goterapeut í Arhus í 1985. 
Eftir lokna útbúgving fór 
hon á Blindainstituttið í 
Hellerup, og har tók hon 
eftirútbúgving sum leið- 
beinari fyri blind og sjón- 
veik. Hon hevur eisini 
starvast sum leiðheinari f 
Fyns Amt og á Refsnæs- 
skúlanum í Kalundborg, 
sum er skúli fyri ung blind 
og sjónveik.

Búskaparráðið 
hevur sett
Hermann Oskarsson 
í fúlltíðarstarv sum 
skrivara hjá ráðnum. 
Hermann er útbúgvin 
cand. polit.

Hermann Oskarsson er 44 
ára gamalur og útbúgvin f 
1995 á universitetinum í 
Keypmannahavn. I lestrar- 
tíðini legði Hermann ser- 
ligtm dent á teoretiskan 
makrobuskap, økonometri 
og modellteknikk.

Síðan lokna útbúgving 
hevur Hermann arbeitt á 
Hiigstovu Føroya við upp- 
gávum serliga í almenna 
partinum av tjóðarrokn- 
skapinum. Hermann hevur 
skrivað uppgávur um bú- 
skaparlig evni og undirvís- 
ir a øðrum ári í tjóðar- 
búskapi á á Føroya Hand- 
ilsskula. Hermann Oskars- 
son tók við starvinum leyg- 
ardagin 1. november.

Peningagávur 
givnar til 
Føroyahúsið
Føroya Sparikassi 
hevur latið 10.000 
krónur, og Carlsbergs 
Mindelegat hevur 
latið 30.000 krónur.

Gávan fró sparikassanum  
skal brúkast til nýgerð ella 
umvæling í Føroyahúsin-

um. Gávan úr Carlsberg 
grunninum skal brúkast til 
nýggja ljóð- og tónleikaút- 
gerð i húsinum.

Umframt peningagávur- 
nar hevur Føroyahúsið 
fingið 10 eintøk av Føroya 
Fóiks songbok frá H. N. 
Jacobsens Bókhandli.

Minningarorð 
um Palla
Palli, ongum tú eftir legði.
Ikki nógv tú segdi.
Men tað, tú visti, 
bert á høvdinum risti.

N ú  ert tú farin.
Altíd líka varin.
Gudrøknari mann, 
leingi eftir leita ein kann.

Annbjørn.

Mærsk kannar 
oljumøguleikar 
í Føroyum
Undirstjórin í Maersk 
Olie og Gas, ið er dótt- 
irfelag í A. P. Møller 
samtakinum, váttaði í 
farnu viku, at teir í 
spenningi bíða eftir 
fyrsta útbjóðingarum- 
farinum í Føroyum.

Dia M idjord

-  Mærsk Olie og Gas er við 
f Ixilki saman við Fina og 
Deminex, sum møguliga 
ætlar at vera við f fyrsta út- 
bjóðingarumfarinum, segði 
Bo Wildfang, undirstjóri f 
Ma^rsk Olie og Gas við 
Reuters Finuns frígjadag- 
in.

Eisini Dong, Dansk Olie 
og Naturgas kannur møgu 
leikarnar f sambandi við 
fyrsta útbjóðingarumfarí. 
Hesin bólkur er suman við 
Amerada Hess, Lusmo og 
Norsk Hydro.

Danir eru sostutt væl 
umboðaðir í sambandi við 
eitt møguligt oljuævintýr í 
Føroyum.

Málverji 
skeyt mál frá  
100 metra 
fjarstøðu
Spanski málverjin Inigo 
Artega, sum leikar við 
Racing Ferrol fekk navn 
sftt f alheims metliøkur, ta 
hann sunnudagin megnaði 
at fáa mál við einum 
málsparki.

Artega skeyt annað av 
málunum, sum Racing 
Ferrol fekk i dystinum. Tað 
var við spenmngi, at 
áskoðamir sóu bóltin fara 
teir 100 metramir inn í 
málið, hur málveijin lyá 
Moralo, Joøe IVralta, hilsin 
sá bóltin liggja f netinum.

1. July broytti FIFA

reglum ar so, at tað varð 
loyvið at skjóta mál við 
einum málsparki.

Liðið Rucing Ferrol, sum 
spælir í sponsku triðju 
deild, hevur hóast tað ikki 
nógv at fegnast um í teirra 
80 ára gomlu søgu. Einasta 
avrik, sum teir kunnu fegn- 
ast um er, ein finaludystur 
í sponsku kappingini f 
1935.

í hvussu so er og ikki, so 
hava teir við sermerkta 
málinum hjá Inigo Artega, 
fmgið eitt pláss f s|xmsku 
fótbóltssøguni.

Prestur drap familjuna hjó sær:
Løgreglan fer her avstað við prestinum Andras Pandy (í miðjuni), sum er lagdur undir at hava dripið seks fólk í 
familjum hja sær. Istgreglan førdi prestin til eitt av hansara trímum húsum fyri ut kunna, um nøkur lik vóru harinni. 
Herfyri fann løgreglan leivdir av í minsta lagi trímum fólkum í einum øðrum húsi hjá ungarsk-fødda prestinum
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ÍSBLOMSTRIÐ
Um slakar 14 dagar 
verður norskur psyko- 
logiskur krimileikur, 
id Eyð Matras hevur 
umsett, framførdur í 
Sjónleikarhúsinum í 
Havn. Eyd Matras 
leikstjómar eisini.

lx>ygardagin 22. november 
verður norxki sjónleikurin 
•Isblomstrið- eflir Teije 
Nordby fyri fyrstu ferð 
sýndur i Sjónleikarhúsin- 
um í Havn.

-ísblomstrið- er ein psy- 
kologiskur krimileikur um 
ótta, deyða, einsemi og 
undirverk. Ixnkurin fer 
fram i Finnmørkini í 
1880’unum og snýr seg um 
ein gandakall, ið boðsendur 
er at lekja eina konu.

Sjúka konan liggur i 
seingini, nærum lammað 
av sinnissjúku.

Sum ein rættur detek- 
tivur við góðum sálarligum  
innliti, avdukar gandakall- 
urin lygnir og eina sera 
ohumska søgu um hjúnini.

Mseti gandakallu rin
Gandakallurin kann gera 
undurverkir, men hann er 
eisini ein menniskja og 
verður av álvara drigin inn 
í stirðna lívið h)a l\junun- 
um á isQallinum.

-ísblomstnð- hevur støð- 
ið úr sagnum og søgum um 
Johan Kauven, nuetasta 
gandakulli Noregs, sum 
doyðií 1918.

Teiji Nordby fekk Ihsen 
virðislønina fvri -íshloms- 
trið« í 1995.

Hilmar Joensen hevur 
leiklutin sum gandakallur 
in. Jytte Joensen og Karlot 
Jacobsen spæla hjunini Jó- 
hanna og Andreas lsaksen.

Eyð Matrus. ið hevur um- 
sett leikin, er leikstjori, og 
leikbunarnar og pallmynd 
hevur Murjun Joani'sar- 
dóttir gjørt

í le ik inum  -Isb lom strið - h evu r llilm u r Joensen leik lutin, sum gu n dak a llu rin . 
H er h e ld u r hann f urm unum  á tf sinn issjúku  konun i Johonnu , Jytte J(H>nsen, 
m eðan m uður h enn ara  A ndreas, Karlot •laeohsen, o v farin  h y ggu r  at.
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Yviqiartur. K.ltirøort leður/ 
Mcsnnylon

Sóli: Mcva/adiPrene
tá og hali 

Botnur: Gum T l l b o ð  b e i n t  n u :
Adidas Indoor Adidas skógvar
Equipment stabil Lady allround
KS.-499.- S ,-"‘199,

ITR0TTUR A GLYVRUM
625 Glyvrar • Tlf. 47399
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\VV
Handball Special
Yvirpartur:
Botnur:

Svínaruskinn
Gummi

Kcel You Wear System
Std.3‘7 15
Vekt: 314 gr./std.8' i

Response II Low
Yvirpartur: Rftirøørt nubuck 

Meshnylon
Sóli: MKVA /adiPrenc

í tá
Botnur: Gummi
Torsion system

s t d ,3 'i

Std. 32 - 35, 8Vj 
í Vekt: 364 gr./std.8|;i

Eisini hava vit:
Nike
innandura- ' y , t  _

Yvirpartur: Eftirøort leður/ 
Mcshnylon 

Sóli: . KVA
Botnur: Gumnu
Std. 3Ri 13
Std. 28 35, 3“J - 5Mj
Vckt: 332 gr./std.8‘ / £ 9 3

Reebok
innandura

II


