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Jø d a r  fáa aftur 
tað , te ir góvu 
okkum
Hin foroyska israelsmissiónin 
hevur landsstevnu í hesum 
dogum. Hesa ferð er aðalskriv- 
arin fyri Norsku ísraelsmissi- 
ónina og vitjar. Eitt av evnunum 
á stevnuni verður >>Hvussu 
uppfata jødar og kristin stoðuna 
i ísrael i dag -  politiskt og 
átrúnaðarliga?"
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Irak  b ryn ja r 
se g  a ftu r 
ím óti álop i
Samróðingarnar, sum ST 
hevur havt við Irakar eru 
lidnar, men eingi framstig 
eru gjord. Tað siga ónevndar 
amerikanskar keldur, sum 
eisini vilja vera við, at irakar 
nýta trætuna sum neyðloysn 
fyri at flyta loymlig vápn

Uttanlandatíðlnidi 8

1860 leiði 
afturat 
í Havn
í kirkjugarðinum við Velba- 
staðvegin i Havn er so 
trongligt, at um eitt ár er ikki 
plass til flein leiði. Ti fer 
býráðið at viðka kirkjugarðin, 
so pláss verður fyri 475  
nýggjum gravum næsta ár, 
sigur byararkitekturin.
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Litið lot av yinsuni 
ættum. 3-8 m/s Skygjgað 

og yvirhøvur turt. 
Hitin 4-8“.
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Meira um Janus skald
1994 kom út fyrata bind 

av Iwkmentaligu ævisøg- 
uni um Htórvirkna skald 
okkara J.H.O. Djurhuus 

JanuH.
Árið eftir kom út 

unnuð bind. Og nú um 
ein niánað kemur út 
triðja ug síðsta bind. 
HanuH AndreaHHen akriv-

ar. Mentunargrunnur 
StudentafelagHns gevur 
út. Hanun sigur, at hann 
hevur úr at gera at greiða 
heaa síðntu bókina úr 
hondum. Hon er drúgvuri 
enn hinar báðar fyrru og 
er arheiðskrevjundi

'V itL iá trU **

Nýggi Htjórin á OljufyriBÍtingini, Herálvur Joensen, sum 
i*r ættaður av Skála, hevur verið í Htarvinum t ein góðan 
mánuð I gjar vur mottøka n DebeHartrøð Mv»<< Aiv«r

Edmund Joensen: Uppskotið um 
Framtaksgrunnin er óforsvarligt
Ger tingið so við Framtaks- 
grunnin, sum fíggjamevnd- 
in hevur skotið upp, vil log- 
maður ikki taka ábyrgdina 
av ti. Hann kallaði í gjár 
uppskotið hjá fíggjarnevnd- 
ini óforsvarligt, og vildi 
hava nevndina at taka tað 
aflur og viðgera tað meira.

Kathin Petehsen

I<ogmaður er ikki nogdur við 
broytingurnur, sum fíggjar-

nevndin hevur gjort við upp- 
skot hansara um  at lata Fram - 
taksgrunm n faa nyggjan egin- 
pening. 1 tinginum  i g jar segði 
hann, at hetta var eitt sera 
alvarsam t mái, sum  kravdi, at 
tinglim ir hugsaðu seg væ l um, 

Kg ávari logtingið, og biði 
tað um at taka hetta i størsta 
alvara Tekur tingið íkki eina 
forsvarliga avgerð, taki eg ikki 
ahyrgdina av Tienni, segði log- 
maður.

H ann vísti tó aftur, at tað var  
nýval, hgnn meinti við, tá 
KinnlMtgi Isakson spurdi hunn

bein leiðis um hettu.
Edm und Joensen helt ikki, 

at broytingaruppskotið I\já 
fíggjarnevndini kaim  hrukust 
sum  tað er. E in orsok var, at 
'>ygfíjar upplysingar vóru  
kom nar fram. Foroya Banki 
hevur sent Fiskasoluni eitt 
bra>v, har bankastjórin sigur  
avgerðinu hja tinginuni kunn- 
að fáa fy lgjur fyri, hvussu  
nógvar pengar bankin vil lænu 
Fiskusøiuni. Hetta bræv  
hovdu fíestu tinglim ir hoyrt 
uni, og vildu fegin siggja tað -  
ella noyra, hvat stóo í tí.

M illum  onnur v a r  I.assi Klein  
á roðarapallinum  og hað løg- 
m ann lesa hetta brævið upp. 
M en hetta vildi løgm aður ikki 

-  H etta er eitt internt skriv, 
sum  ikki hóskar seg til at lesa 
upp av tingsins roðarapalli, 
segði Edm und Joensen 

H ann  fvltist á, at brævið  
yvirhøvur var komið fram  al- 
ment -  tað átti at farið til 
fíggjarnevndina, og verið við- 
gjort har, helt hann.

A t tm glim ir voru orkym laðir 
t gjar, v ar  onki at ivast i. 
Summúr spurdu, hvi inalið

skuldi a ftur i nevnd, aðrir 
hildu, at einasta loysn var at 
faa nevndina i Fraintaks- 
grunn inum  fra 

Form aðurm  i tiggjarnevnd- 
ini, Sune Jacobsen, v ar  áðrenn  
døgurða a roðarapallinum  og 
segði, at hann kundi ikki i løt- 
uni taka stoðu til, um hann for 
at biðja uni at faa Fram taks- 
grunn in  aftur i nevndina til 
viðgerðar.

IVtlitikkur, NÍðu 4

Hann lærír bømini at fletta
Frítíðarskúlin er farin 
undir eitt nýtt og 
spennandi tiltak, ið 
nevnist heystverk- 
staður. Børnini læra 
at fletta og at matgera 
uravroðunum. Kisini 
læra tey at evna til úr 
hornum, beinum, 
skinnum og ullini.

D ia M iim o rii_______________

Feðgamir Jørleif og Hanus 
Korberg vístu hømunum í 
Kntíðarskúlanuin í gjár, 
hvuHsu eitt lamh verður 
flett. Hetta fór fram á 
Mrandstøðini við Oyggj- 
arvegin, har hømini eisini 
slcppa at siggja sløkkiliðs 
bilar, sløkkiutgerð og ann- 
að, Hum hoyrir til eina alíku
Htøð.

Piltakið verður nevnt 
heyHtverkHtaður og evnið 
er seyður og slakt. Børnini 
læra, hvusau fíett verður, 
og hvuHsu ein kann mat 
gera eitt nu rullupylsu og 
hlóðpylsu úr avroðunum. 
Kisini læra tey at garva og 
rota skinn og evna til úr 
homum og lieinum.

■førleif og Hanus fíetta 
uflur mánadagin, lýsdagin 
og mikudagin. Tey Íiørnini, 
sum vóm við til fíettingina 
i gjár, skulu ho mánudagin í 
holtur við at mutgera úr 
uvroðunum. Tá sleppa onn- 
ur hørn at síggja, hvussu 
ein Heyður verður fíettur.

Ungur stjóri á Oljufyrisitingini
í gjár var skipað fyri 
móttøku á Oljufyri- 
sitingi í sumband við, at 
løgfrøðingurin, Her- 
álvur Joensen tók við 
starvinum, sum deild- 
arstjóri í Vinnumála- 
stýrinum eftir Martin 
Heinesen, sum hevur 
røkt starvið higartii, og 
nú er farin aftur í 
gumln starvið sum 
stjóri á .JarðfrøðÍHsavn- 
inum.

Ei.i Girm:sEN

Ikki kann Higast annaó enn, 
ut væl hevur roynst hja unga 
akálamanninuin, sum nú huv 
ur sett sett seg í sljorase.ssin á 
Ojjufyrisitingini.

Herálvur .Joensen er 35 ár 
og var longu útbúgvin Hum 
løgfrøðingur í Keypmanna- 
havní 1991 Krááváriðí 1991 
til um heystið 1992 Htarvaðist 
hunn sum løgfrøðingur hja 
AdvokatHkrivstovum í Kr. F’e- 
tersensgøtn Síðan fór hnnn 
til Onglunds, har hann tok 
maHterprogv í altjóðu rætti f

1993 frá universitetinum f 
BrÍHtol i Onglandi. Huðuni fór 
hunn aflur til Keypmanna- 
havnar har hann sturvaðÍHt 
Hurn løgfrøðingur hja Statens 
l,ullfartsva>H(*n, til hann fekk 
Htarv Hum løgføðingur á Otøu- 
fyrÍHÍtingini 1 november í 
1994.

liøvuðsuppgávan hjá Her- 
álvi Joensen á oljufyrÍBÍtingin 
hevur verið at virka sum 
Hkrivari hjá oljuráðleggingar- 
nevndini, sum hevur arheitt 
við nýggju oljuloggávuni, ið 
keinur til viðgerðar í ting- 
inum fyrsta dagin. Hamm-

framt hevur Herálvur havt 
umsitingina av øllum for- 
kanningunum, sum gjørdar 
em í løroyskum øki higartil. 
Hetta hevur verið kravmikið 
arbeiði og tað er í hesum 
arlieiði at ungi skalomaðurin 
hevur víst sítt hegni.

Síðan 1. apríl f ár, hevur 
OljufyrÍHÍtingin verið ein 
deild av Vinnumálastýrinum 
og tað er hesa deildini He- 
rálvur Joennen skal leiða Tá 
bygnaðarhroytingamar verða 
gløgnumførdar, flytur Otøu- 
fýrisitingin væntandi saman 
við Vinnumálastýrinum.

Lesið tíðindi á Interneti
-  dag sum nátt -

HVØNN DAG

3*  Rikisf elagsskapurin S
Fundur verður mánakvoldið 10. no- 
vember kl. 19.30 á Klaksvíkar Sjó- 
mansheimi. Jóhannes Martin Olsen 
fólkatingsmaður, hugleiðirum »Ríkis- 
felagsskapur og framtíðin«, og Gunn- 
ar K. Nattestad frá Ungmannafelag- 
num tosar um »Ung og ríkisfelags- 
skap«. Aftaná verður orðaskifti.
Øll sambandshugað eru vælkomin! 
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