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Tysdags- Mikudags- Hóadaga- Friggjadags- leyg.dags-
blaðið blaðið blaðtð bluðið bluðið

. 1/4 siða ella stam Fn kl 12 Mán kl 12 Týskll2 Mik. kl. 12 Hóa. kl. 12
Minm enn 1/4 síða Fri Id 14 Man kJ. 16 Týs. kl. 16 Mik. kl 16 Hós. kl. 16
Smálysingar

< ikkara Uulu Má. kl 10 Týs. kl 10 Mik. kl. 10 Hós. kl 10 Fn. kl 10
Litlysingar og lýsingar við framíhjáplássi mega latast inn dagin fyri 
omantyri nevndu freist.

Vanligar treytin Siðustadd: 8 teigar á 
41x515 mm. 1/1 síðu 4 160 mm. Útsjónd 
Lýsingar, sum eftir blaðsins meti kunnu 
mistukast fyrí blaðtilfar, skulu merkjast 
við (jróinum Lýning, suin vt rður roknað 
uppí lýsingarmátið. Orðið INSEKAT 
verður ikki góðtikið. Innlatingarfreist fyrí 
iýsingar: Sæst á skemanum til vinstru

kVrivarni: lnnihaldið í lýsingunum má 
ikki stríða móti galdandi lógum Ábyrgd- 
ina fyri hesum hevur lýsarín. Blaðið tek-

ur sær rætt til at sýta at taka lýsingar við, 
sum blaðið metir óynsklar.

Teknisk viðurskifti og umhugsan fyri 
lesarum og lýsarum ger, at bíaðið má 
tilskila sa<r rætt til at

1 gera smæm tydningarleysar broyt- 
ingar i lýsingum hvat teksti og upp- 
setan viðvíkir.

2. skjóta út eina lýsing til seinrí bluð 
Litlýsingar kunnu Is-rt takast við, 
um tekmsku viðurskiftini loyva tað.

Endurgjald fyn inøguligar villur, sum lýs- 
arin sjalvur ikki hevur skyldina fyri, er 
vanliga prísavsláttur eftir blaðsins meti 
um virðisminkan av Ivsingini, men í 
mesta lagi at lysingin. ellu liknandi lýs- 
ing, verður tikin við aflur seinni ókeypis. 
Víllur, sum standast av vánaligum lýa- 
ingurtilfan hevur blaðið onga ábyrgd av.

l.ýsingar, sum verða inntelefoneraðar. 
verðu altíð hsnar uppaftur, og blaðið 
tekur tí onga áby rgd fyri villur, sum koma 
a henda hátt.

Loynidómur føroysku eygleiðaranna

V AR alt á gosi í sambandi við vitjan 
Poul Nyrup Rasmussens, forsætis- 

rádharra, sum var her á ríkisfundarvitjan 
fyri viku síðan, er áhugin fyri Føroyum og 
vidurskiftum okkara vid Danmark ikki 
vorðin minni, enn hann var, í hesi vikuni, 
nú úrslitið av bankakanningini fyriliggur 
um tríggjar dagar.

A lt hetta við, at eingin mátti vita nakað 
um, nær sjálvt álitið í sambandi við 
kanningina skuldi koma hendavegin, 
uttan teir tríggir eygleiðararnir, er 
mongum ein gáta.

Er tað nakað, sum hevur havt almenn- 
an áhuga seinastu tíðina, so tað forslær, 
er tað bankakanningin, og nær hon 
mundi koma hendavegin, hóast føroysku 
eygleiðaramir fingu tilfarið sendandi fyri 
jól at kaga ígjøgnum nakrar vikur undan 
almannakunngeringini.

Sum um tað var tann stóra gølan at lata 
fólk frætta, at nú var bankaálitið komið 
til Føroyar!!

Um so var, at alt hetta sera drúgva 
tilfar, ið bankakanningamevndin hevur 
latið frá sær, absolutt skuldi koma til 
Føroyar í loyndum, hevur tann parturin 
av avgreiðsluni verið sera vánaliga 
»timað« eina ella aðra staðni frá, eftirsum 
tilfarið kom til landið í sama flogfari sum 
forsætisráðharrin.

Um so var, at donsku og føroysku 
eygleiðaramir skuldu hava hvør sítt 
eintak í senn, hevði borið til at sent 
bankatilfarið hendavegin við øðrum flog- 
fari.

Verri enn so var tað ikki.
Ein loysn kundi altíð funnist, um tað 

var endamálið at halda tað loyniligt fyri 
okkum onnur.

At umbera hetta við, at tað var av til- 
vild, at ríksfundarluttakaramir og 
bankaálitið komu í sama flogfari, er í so 
Qákut at bera upp á mál. Tá hevði verið 
betri at tagt, og bara myndafólk tikið tær 
myndir, sum tey lysti, av eygleiðarunum á 
veg úr Vágum til Havnar í fylgi við 
ríkisfundarluttakamm, í staðin at vit 
upplivdu teir §ala seg, eins og tey 
kongaligu og annars kendu sangfuglarnir 
á plátumarknaðinum plaga at gera, tá 
papparazziarnir elta teir.

Annars plaga hesir somu eygleiðarar 
ikki at vera so smædnir, tá myndir van- 
liga skulu takast av teimum.

Tað verða teir helst heldur ikki fríggja- 
dagin komandi, tá úrslitið hjá 
bankakanningamevndini verður kunn- 
gjørt.

Og tá eygleiðarauppgávan er lokin og 
uppávan hjá teimum, sum mannað hava 
henda partin av nevndini við tagn- 
arskyldu og øllum, sum har er knýtt at, 
verður spennandi at vita, um hesi somu, 
við tí vitan, tey hava fingið, bert fara at 
bera seg at sum umboð løgtingsins, ella 
um tey kanska, og tað kann ivaleyst vera 
sera freistandi, fara at nýta okkurt av 
vitanini í sambandi við valið, sum 
stendur fyri durum.
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Les Filippibrævið 3,1-11

GÓÐSKA ER IKKI GUDRØKNI

Eg rokni alt fyri tap móti tí, sum er so mangan 
meiri vert: At kenna Kristus Jesus, Harra 
mín ... Filippibrævið 3,8

A t  VERA GÓÐUR merkir ikki neyðturvi- 
liga, at tú ert gudiligur; men at vera gudiligur, 
tað er at vera góður. Ikki at gera mun á hesum 
hevur roynst misfatan mikil. Tað er einum 
trúgvandi lætt at hugsa, at er eingin atfinning 
at atferð hansara, er hann rættur fyri Gudi. 
Men so nýtist ikki vera. Bíblian sigur, at tað er 
møguligt at vera dyggur í siðalagi uttan at líta 
á Gud ella so mikið sum at kenna Hann.

Gomul sosiologisk tekstbók vísir dømi um 
góðsku, sum er púrgjørd fyri gudrøkni. Rithøv- 
undurin greiðir frá høga moralinum millum

Cheyennar, innføddar Amerikumenn, sum 
einaferð búðu á Minnesotaleiðum og í norðara 
partinum í Suður Dakota. Henda fólkaferð 
eyðkendi seg við úrmælis hógv, tign og há- 
sinni, og teir sýndu eina nærum ótrúliga 
sjálvsaging. Foreldur elskaðu børnini og 
sýndu teimum alsk uttan at spilla tey. Lærdu 
tey eisini etisk virði, so at flestu teirra gjørd- 
ust álítandi, sjálvsofrandi, kurteisligar mann- 
averur. Hetta fólkið var kortini ikki kristið.

Tískil er greitt, at tað ber persóni til at vera 
góður uttan at vera gudrøkin. Tá so er, eiga vit 
at stinga hond í egnan barm. Ber vantrúgv- 
andi til at vera siðprúð í egnari styrki, megna 
vit tað við. Men sama ger, hvussu skinnfríó vit 
eru: So leingi vit líta á okkum sjálv, mislíka vit 
Harranum. At vera gudilig er dygd, ið einans 
fæst við at líta seg á Kristus. Málið eigur tí at 
vera at ognast góðskuna hana, ið úr gudrøkni 
grør.

O-prp-

Oljuvinnumøguleikar í Noregi
í dag, týsdagin 13. januar, 
kJ. 20 verður kunnandi 
fundur í skul.ihøilini í 
Trongisvági. Har fara 
Jógvan Hugo Hansen, sivil 
verkfrøðingur hjá Statoil í

Noregi, og Unn á Lað, 
lesandi við Høgskolen í 
Stavanger, at kunna um 
arheiðsmøguleikar og lestr- 
armøguleikar í Noregi við 
atliti at oljuvinnuni.

Kunningin er serliga ætl- 
að teimum, sum hava 
áhuga fyri arbeiði innan 
oljuvinnuna ella fáa sær 
útbúgving við atliti at olju- 
vinnuni. Við longu nú at

ogna sær førleika innan 
hesa vinnnuna verða 
møguleikamir fyri at fáa 
arbeiði øktir munandi, tá ið 
henda vinnan kemur til 
Føroya. Oljuvinnan er í dag

+
Kunngjørt verður fyri ætt og vinum, at kæri 

maður, pápi, sonur, versonur og beiggi okkara

Krisjtin Dahl
Tórshavn

andaðist á Landssjúkrahúsinum sunnudagin 
11. januar.

Jarðarferðin verður úr Dómkirkjuni mikudagin 
14. januar kl. 13.

Familjunnar vegna 
Karla, Paula, Fródi og Sveinur

Tøkk
Hjartaliga takka vit øllum, ið sýndu samkenslu og 
hjálpsemi, tá ið okkara kæra mamma, vermamma, 

omma og langomma

Almti Softa Andreasen
í Vógi

doyði og varð jarðað.
Tøkk til Hera .Joensen prest og øll tykkum, sum 
fylgdu henni til hennara seinasta hvíldarstað. 
Tøkk fyri kransar, blómur og peningagávur til 

meinigheitshúsið í Vági.

Fyri tey awarðandi 
M artin  og Poul

Tøkk
Hjartaliga takka vit øllum tykkum, sum á ymiskan 

hátt sýndu samkenslu, tá íð kæri pápi, abbi, sonur og 
beiggi okkara

Sim in Nielsen
Tvørqyri

andaðist og varð jarðaður.

Familjunnar vegna 
Tórður, Majken og Guðrun

Vit ynskja 
at siga 

hjartaliga 
takk til 
tykkum, 
sum við 

gávum, tele- 
grammum, 
heilsanum 
og á annan 
hátt gleddu 

okkum á 
hjúna- 
bands- 

degnum 18. 
oktober 

1997.

Elin  og 
Jan *

Tøkk
Hjartaliga tøkk fyri synda samkenslu, tá ið 

kæra kona mín, dóttir og systir okkara

Eydna Olsen

doyði og varð jarðað.

Fyri tey awarðandi 
Jákup

Tøkk
Øllum tykkum, sum við gávum, telegrammum, 
blómum, uppringingum og vitjan mintust meg 

ó 70 ára degnum, takki eg hjartaliga.

Gott nýggjár.

Benjamin Joensen 
Klaksvík

Øllum tykkum, sum við telegrammum, blómum, 
gávum, uppringingum og vitjan mintust til mín á 75 
ára degnum 24 november 1997, takki eg hjartaliga. 

Eisini takk fyri tann góða sangin, Jóhanna.

Gott nýggjár.

Heilsan
Christian Christoffersen 

Sandavági

Eg og foreldur 
mini takka øllum 

tykkum, sum 
gleddu meg á 

konfirmatións- 
degnum 12. 

oktober 1997. 

Gott nýggjár.

Gerda B. 
Magnussen 

Húsavik

Vinnuvitjan lidur í oljufyrireiking 
hjá føroyskum virkjum
Føroya Arbeiðsgevarafelag 
skipar í februar fyri einari 
forvitnisligari vinnuvitjan í 
norska oljuhøvuðsstaðnum 
Stavanger. Her fáa føroysk 
virki høvi til at møta norsk- 
um virkjum. sum arbeiða á 
sama øki, og sum í dag eru 
veitarar hjá oljuvinnuni. 
Endamálið er bæði at 
knýta samband og møgu- 
ligt samstarv millum virki 
við sama arbeiðsøki, og at 
tey føroysku virkini kunnu 
læra av royndunum hjá 
teimum, sum hava verið 
veitarar innan oljuvinnuna

vorðin ein tøkniliga fram- 
komin vinna, og tí krevur 
hon eisini ein annan før- 
leika av arbeiðsmegini enn 
fyri 15 árum síðani. Tann 
tíðin er farin, tá ið vinnan 
tók fólk inn, sum ikki mm- 
anundan høvdu eina ávísa 
úthúgving, og tí er tað 
neyðugt, at tey, sum ætla

í rúma tíð.
1 august var Jan Morten- 

sen, stjóri í Vinnuhúsinum, 
á vitjan í Stavanger og 
kunnaði seg um norsku 
oljuvinnuna. Samband var 
eisini fingið í lag við norska 
arbeiósgevarafelagið, 
bransjufelagið hjá olju 
vinnuni og vinnulívsráðið í 
býnum. ítoynt varð m.a. at 
fáa í lag eitt samstarv við 
norska vinnulívið, ið kann 
menna føroyska vinnu í 
oljuhøpi, og har kom henda 
virian upp á tal.

I desember vitjaði vinnu-

sær í hesa vinnu, longu nú 
fáa sær førleika.

Jógvan Hugo Hansen fer 
millum annað at vísa á 
ítøkiligar arbeiðsmøguleik- 
ar í Noregi í dag innan olju- 
vinnuna, og Unn á Lað fer 
at vísa á ymsar útbúgving- 
ar í Stavanger, sum geva 
sera góðar arbeiðsmøgu-

lívsráðið í Stavanger higar, 
og endalig avtala varð 
gjørd um eina vinnuvitjan, 
har tað einstaka føroyska 
virkið kemur út til eitt 
norskt virki, ið arbeiðir 
innan sama øki, og hevur 
møguleika at brúka ein dag 
saman við teimum.

í lýsing í blaðnum í morg- 
in bjóðar Føroya Arbeiðs- 
gevarafelag virkjum við á 
hesa forvitnisligu ferð. Um 
áhugin er nóg stórur, verð- 
ur flogið beinleiðis til og frá 
Stavanger.

leikar innan oljuvinnuna.
Tað er Statoil, ið vegna 

Atlantic Margin Group stíl- 
ar fyri fundinum í skúla- 
høllini í Trongisvági í dag 
kl. 20. 011 eru vælkomin á 
fúndin.

Nærri veruleikanum

Fleiri tiltøk hava verið 
síðsta árið, har vinnan hev- 
ur havt høvi til at fáa vitan 
um oljuvinnuna. Tvær væl- 
eydnaðar ráðstevnur vórðu 
hildnar í Norðurlandahúsi- 
num, og fleiri føroysk virki 
luttóku á oljumessuni í 
Aberdeen. Hesi tiltøk hava 
givið vitan og gjørt olju- 
vinnuna meira ítøkiliga 
fyri okkum.

Samskifti okkara við 
vinnuna vísir tó, at nógv 
virki standa eftir við nógv- 
um ósvaraðum spurning- 
um: Hvussu koma vit í 
gongd? Hvat skal til við- 
víkjandi góðskustýring?

Lættasti mátin at svara 
hesum og mongum øðrum 
spumingum er at síggja, 
hvat onnur virki hava 
gjørt, ið eru innan somu 
vinnugrein sum ein sjálvur. 
Og júst hetta er endamálið 
við vitjanini í Stavanger.
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