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Gamalt hús
faer nýggja
inngongd

Gullvinnarin á
snjóbretti mist
heiðursmerkid

Um tríggjar mánaðir verður
tað nakað heilt annað at
koma inn í Sjónleikarhúsið í
Havn. í staðin fyri at ganga
inn sunnanfyri, verður
inngongdin út móti vegnum,
og gongdin verður nógv
rúmligari

Ross Rebagliati úr Kanada, ið
vann fyrstu kappingina á snjóbretti í OL-søguni. er tikin fyri
doping. Royndin, ið varð kannað eftir sigurin í stórsnyrr
sunnudagin, vísti, at hann
hevði roykt marihuana.
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A L IT A N D I TIÐINDI

kr. 8 , 0 0

M ik in e s -

málningar
eftirgjordir
Eingin ivi er um dygdina i
málningunum eftir kenda
listamálara okkara Sámal
Joensen-Mikines Nú er ikki
óhugsandi, at málningar
hansara kunnu vera eftirgjordir av góðum “listarmonnum"

Heimatíðindi

L a n d s y n n in g u reystan ,
1 5 -2 0 m /s S a m d rig ið og
se in n a p a rtm regn
Hitin 2 -4 stig
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Ovissa um lagnu
fólkakirkjunnar
Tað er ikki bert ein
stórur meiriluti ímóti
at yvirtaka fólkakirkjuna. Fleiri
tingmenn eru eisini
farnir at ivast. Málið
fær 3. viðgerð á tingi í
morgin
I n u i Rasm ussen
& I n u i Sa mukuskn
Taó er ein stórur meiriluti
millum veljaramar ímóti

at yvirtaka fólkakirkjuna.
Hetta vísir veljarakanningin, sum Dimmalætting
hevur gjørt saman við
Handilsskúlanum
á
Kamhsduli.
Kanningin visir, at 36
prosent av teimum spurdu
søgdu ja til yvirtøku, meóan 45 prosent vóru ímóti.
Restin, 19 prosent, svaraði
»veit ikki~.
Av teimum spurdu eru
gott H6 prosent limir í
fólkakirkjuni.
Tinglim im ir hava ikki
sæð hesi tøl enn, men kort-

ini er onkur nu farin at iv
ast.
Kin rundringing, sum
Dimmalu>tting gjørdi i gjár,
visir, at tað verður talan
um eina óvanliga spennandi atkvøðugreiðslu, um
so er, at malið fa*r endaliga
viðgerð í morgin, sum a*tlað.
Kitt nú er Lasse Klein úr
Kristiliga Fólkaflokkinum
Tá Dimmala*tting tosaði
við hann > gjár, var hann
avgjørdur um, at hann fór
at atkvøða fyri uppskot-

inum l\já Tjoðveldisflokkinum.
Lasse Klein helt ikki, at
ein atkvøða fyri uppskotinum var tað sama sum ein
endalig avgerð um at yvirtaka kirkjuna.
Men tað er tað, sigur ein
løgfrøðingur.
Og so fór Lasse Klein at
ivast, og umhugsar nú at
stilla eitt hroytingaruppskot til tingfundin i morgin.
lie in ia tið in d i 4

Y v irta k a eisini
trú arsam feløgin i
Um løgtingið í
morgin sam tykkir
uppskotið at
yvirtaka fólkakirkjuna verður
meir enn bara sjálv
fólkakirkjan
yvirtikin. Lóggávuvaldið y v ir øðrum
trúarsamkomum
fylgir við.
I n g i R a s m u s s e n _______
Verður fólkakirkjan yvirtikin í løgtinginum í
morgin, er tað m eir enn
hara fólkakirkjan, sum
verður føroysk.
Tey
t rúarsam feløg,
sum vík ja frá fólkakirkjuni, fylgja við.

K irkjan er B-mól í
heim astýrislógini.
Tað
m erkir, at sam ráðingar
skulu
verða
millum
heim astýrið og donsku
stjóm ina, áðrenn málsøkið kann yvirtakast.
I lista B undir punkti 1
stendur
fólkakirkjan.
Men nógv annað hongur
uppi i hesum rnali.
O rðaræ tt stendur:
»Fólkakirkjan.
Harundir øll tann kirkjuliga
skipanin, ritualini, tænastumenn kirkjunar, lønir og e ftirløn ir teirra,
kirkjur, kirkjugarðar, urgonga og inngonga í
fólkakirkjuni,
meinigheitsráð, valm einigheitir,
sóknarhandsloysing.
T ey frá fólkakirkjuni
víkjandi trúarsam feløg,
halgidagslóggávan.«

Tað tyk ist ikki, sum
teir politikarar, Dim malæ tting hevur tosað við,
eru fullvæ l greiðir y v ir
hetta.
Kitt nú Rúna Sivertsen
úr Fólkaflokkinum byggir sína støðutakan til
uppskotið hjó Tjoðveldisflnkkinum á, at hetta
hara snýr seg um fólkakirkjuna.
Hon atkvøddi
hlankt
við aðru viðgerð, tí hon
hóyrir til e itt annað trúarsam felag
og vil ikki
blanda seg í viðurskiftini
hjá fólkakirkjuni.
Að rir
politikarar,
Dim m alæ tting
hevur
tosað við, vóru eins bilsnir og Rúna, tá v it løgdu
hetta fram.
í uppskotinum frá Tjóðveldisflokkinum
verður

ikki upplýst, at onnur
trúarsam feløg fylgja við
yvirtøkuni.
Upplýsingin er bara
nevnd í einstøkum føri,
tá tilskilað verður, hvat
arbeiðið l\já sokallaðu
fólkakirkjunevndini,
sum skal fyrireika yvirtøkuna, skal fevna um.
Ongastaðni í viðmerkingunum ella álitinum til
uppskotið verður gjørt
vart við hetta.
Ein yvirtøka fær kortini ikki tæ r stóru avleiðingarnar fyri trúarsamfeløgini - tí tey eru jú fri.
Fylgjurnar verða eitt
nú, at spurningurin um
at góðkenna onnur trúarsam feløg
so at tey eitt
nú fáa til at víga brúðarpør — skal avgerast í løgtinginum.

Ú r tin gh úsinum siggja tin gm enn, h vat k lok k an e r á D óm k irk ju tom in u m . í m orgin v e rð a t e ir b id n ir um
at tak a støóu til, um hon nú skal y virtak ast.
Mvnd Kaimar

F øro y sk t o lju fe la g sett á stovn
Eitt nýtt oljufelag, p/f
Atlantie Petroleum,
var í gjár sett á stovn.
Petur Even Djurhuus
er stjóri og Kjartan
Hoydal nevndarformaður
Ingi S amuelsen

P e tu r E ven Djurhuus,
stjóri

Stigtakararar til Atlantic
Fetroleum við føroyska hjánavninum Atlants Kolvetni
eru fleíri føroysk vinnurekandi feløg og einstakiingar.
Stovnarar eru p/f Kongshavnar Útgerðarfelag, |>/f
Føroya Bjór, p/f J.F.K. Trol,
p/f Farodane, p/f Svend
Krssstein, p/f Teymavirkið,

p/f Súsi, p/f Føroya Sjóvátrygging, p/f Poul Hansen,
Hildigunn
Johannesen,
Mortan Johannesen, p/f
Smyril Line, p/f Havnar
Timhurhandil, p/f Vestlax,
p/f Havsbrún, p/f Hvivltenni, Føroya Sparikassi og
p/f Tórshavnar
Skipasmiðja.
f tíðindaskrivi frá Atlantic I*etroleum verður sagt,
at felagið er einans ætlað at
luttaka í oljuútvinnan og
ikki sum tænastufelag fyri
oljuvinnuna.
Stigtakararnir hava einans áhugamál innan felagið
sum vanligir partaeigarar. í
dagliga yrki sínum innan
føroyskt
vinnulív,
eru
partaeigaramir óheflir a f
p/f Atlantic Petroleum og
fara hvør í sínum lagi at

halda áfram við sínum
vanliga virksemi.
Stigtakaramir
síggja
hetta sum einasta mømleika at føroyskt vinnulív
og føroyingar á privatum
grundarlagi fáa luttøku í
eini møgxiligari oljuvinnu
kring Føroyar.
Eisini verður tað mett at
vera rætt, at felagið verður
stovnað undan fyrsta utbjóðingarumfari.
Felagið er stovnað á
vinnuligum grundarlagi, og
miðjar ímóti at luttaka við
einum avmarkaðum vága
Við støði í føroyska økinum
verður miðjað ímóti at
luttøka eisini kann fara
fram uttanfyri tað føroyska
økið við tiðini.
í fyrstu nevndini sita
Kjartan Hoydal (formaðurl,

Petur Even Djurhuus, Morten
Johannesen,
Óli
Hammer og Poul Mohr.
Petur Even Djurhuus er
settur sum fyribils stjóri.
Partapeningurin er 25,5
milliónir krónur, sum er
teknaður av stigtakarunum. Ætlanin er tó at partapeningurin skal hækkast
við at geva meiniga føroyinginum
møguleika
at
keypa partabrøv.
I tíðindabrævinum verður skrivað, at fyrireikarar
nir hava verið í samhand
við útlendsk oljufeløg til
tess at staðfesta um ætlanin er lívfør.
Men lagt verður aflurat,
at felagið ikki er farið upp í
nakað oljusamtak enn, men
at tað verður uppgávan hjá
nevndini.

Dimmalætting
á Interneti
ADR.:
www.dimma.fo

Lesið tíðindi á Interneti
- dag sum nátt -
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