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Læknaskrivarar hittast í dag
7. norðurlendska 
læknaskriva raráð- 
stevnan verður 
komandi tríggjar 
dagamar í Norður- 
landahúsinum

Læknaskrivarin sum

Sæunn Ólavsdóttir 
Hansvn «>r forkvinna 
i Læknsskrivarafelag 
Foroya, sum i ár er 
vertur fyri ráðstevnuni

samskipari og fyriskipari
Tað er wirsknftin fyri 

rádstevnuni hja norður- 
lendsku la>knaskrivarun- 
um. Ráðstevnan byrjar 1 
dag og heldur fram til 
friggjadagin.

262 fólk hava teknað 
seg til raðetevnuna, og tað 
er óvanliga nógv.

Lagt verður fyri miku- 
morgunin við vitjan á 
Lagargarði.

Vælkoma verður miku- 
kvoldið kl. 18.30 i Norður- 
landahusinum. har Høgni 
Joensen, almanna- og 
heilsustjori og Leivur 
Hansen, býradsfortnaður 1 
Havn bjóða vælkomin.

Hósdagin verður byrjað

kl. 10, tá raðstevnan 
formliga verður sett av 
Jón a Steig, leiðandi yvir- 
Uekna á Heiliráðdeildini.

Siðan verða fyrilestrar 
allan hosdagin og frtggja- 
dagm til kl 13, tá utferð 
verður gjord i Eystur- 
oynna. Vitjað verður i Go- 
tu, Kunavtk og a Toftum, 
og á Svangaskarði faa lut- 
takararnir so ein góðan 
bita.

1 sambandi við ráð- 
stevnuna hevur -Natio- 
nalfort-ningen til bekæm- 
pelse av lungesygdomme- 
ein bás t Norðurlan- 
dahusinum við upplvs- 
andi tillári um lungna- 
sjúkur. Ætlanin er at

stovna eitt iungnafelag 1 
Køroyum. I ti sambandin- 
um skal hvør nýføðingur 
fáa ema sparkidrakt við 
áskriftini: -Ansa eftir
lungum rmnum- 

Aftana ráðstevnuna fer 
■Nationalforeningen til 
bekæmpelse af lungesvg- 
domme- at hava fúnd við 
politikarar og við jón á 
Steig, serlækna í lungna- 
sjukum, um stovnaina av 
Korovska Lungnafelagn- 
um.

N ú  er lættari at leggja  
tubbakid á hillina
-  Samstundis sum 
roykingin hevur vund-
ið upp á seg, merkja 
vit ein vaksandi 
áhuga fyri avvenjing, 
sigur deildarleiðarin 
á Apotekinum,
Hjalti ( Junnarstein
Eu Guttesen__________

Alt bendir á, at roykingin 
aftur er lárin at vinda upp 
a seg. Bara í fjor øktist 
nýtslan við 22 prosentum 
og hevði eitt samlað sølu- 
virði upp á yvir 100 mió. kr. 
Helst liggur veruliga 
nytslan numandi hægri, tí 
tollfríi innllutningurin er 
ikkt við í hesum tolunum.

Siga vit, at rnaður og ko- 
na roykja ein pakka av 
sigarettum í part um dag- 
in, svarar ártiga nýtslan til 
einar 25.000 kr. Sostatt 
fara utvið 50.000 krónur 
av ársinntøkuni hjá fa- 
miljuni til tuhhaksvørur.

Kæðandi tølini hava fing- 
ið mong at royna at leggja 
dýru vanarnar á hillina. 
Men fyri tey flestu er hetta 
ofta laútari sagt enn gjørt. 
Nógv tey flestu klára ikki 
at lata vera og byija aftur 
at roykja.

Koyking skapar nikotin-

tilvenjing, og nikotinið vir- 
kar sissandi á nervamar. 
Tá so fólk royna at leggja 
tuhbakið frá sær, kemur 
tubbaksneyðin.

í veruleikanum er hetta 
ikki ein trongd eftir tub- 
baki, men eftir nikotini.

Royndir hava víst, at tað 
er munandi lættari at gev- 
ast at roykja, um nikotin- 
tørvurin verður minkaður 
so líðandi.

Serfrødingurin
Ein av teimum, sum dag- 
liga ráðgevur fólki, sum vil- 
ja hava hjálp til at gevast 
at roykja, er Hjalti Gunn- 
arstein.

Seinastu árini hevur 
hann skipað fyri fleiri væl- 
eydnaðum skeiðum, sum 
hava havt til endamáls at 
hjálpa fólki at leggja tubb- 
akið av.

Hann er útbúgvin farma- 
seutur og hevur tikið efl- 
irútbúgving í at hjálpa fólki 
til at gevast at roykja. Fró 
sínum dagliga yrki, sum 
deildarleiðari a Apotekin- 
um t Havn, veit hann alt 
um tað, sum fæst til tess at 
hjalpa roykjarum at leggja 
ringu vanamar av.

-  Vit merkja avgjørt ein 
vaksandi áhuga fyri 
evnum, sum kunnu lætta

um tuhbakshungurin hja 
fólki, sigur deildarleiðarin 
á Apotekinum, Hjalti 
Gunnarstein.

-  011 hesi evni hava tað 
til felags, at tey innihalda 
nikotin, sum skal linna um 
nikotinhungurin, sum 
kemur á fólk, tá tey royna 
at leggja tubbakið frá sær.

Nógvir
v æ lm ø g u le ik a r
-  Fleiri møguleikar em at 
velja ímillum. Nikotinið 
fæst bæði sum innanding- 
artól, plástur og tyggi- 
gummi. Hemmframt fæst 
nikotinið eisini sum skjótt- 
virkandi næsaspray, men 
hetta krevur læknaávísing.

-  í løtuni selja vit mest 
av innandingartótum. Het- 
ta eru eitt slag av eftir- 
gjørdum sigarettum, sum 
hava eitt útskiftiligt niko- 
tinhylki i sær.

-  Hvøija loysn ein velur, 
veldst um, hvussu stór ni- 
kotintrongdin hjá tí ein- 
staka er. Men innand- 
ingartólið líkist einari 
sigarett, og tí mæla vit til 
at byija verður við hesum, 
til folk hava vant seg av við 
at trilva efltir sigarett- 
unum.

- Plástrið er eisini ein 
lættur máti. Plástrið verð-

ur heft á innaru síðina á 
yvirarminum og skift eina- 
ferð um dagin.

-  Tyggigummi fæst so- 
muleiðis vid ymiskum 
smakki. Vanliga skulu eini 
8-12 tyggigummi til um 
dagin fyri at nøkta niko- 
tintørvin.

-  Fyri at geva eina líð- 
andi avtrapping av nikotin- 
hungrinum fáast ymisku 
evnini í fleiri nikotinstyrk- 
jum. Nikotininnhaldið skal 
minkast stigvíst, um við- 
gerðin skal eydnast til 
fulnar, sigur Hjalti Gunn- 
arstein.

-  Prísurin á evnunum er 
lagaður til, hvat tað kostar 
at roykja. Soøtatt verða 
ikki nógvir pengar at spa- 
ra, so leingi sum awerý- 
ingin varir.

-  Tá ringasta roykitrong- 
din hevur lagt seg, verður 
nøgdin av evnunum mink- 
að stigvíst yvir ein mánað. 
Vanliga varir viðgerðin 
samanlagt í umleið tríggjar 
mánaðir.

-  Sølutølini hjá okkum 
benda á ein vaksandi 
áhuga fyri at leggja av at 
roykja, og vit hava fleiri 
dømir um, at viðgerðin hev- 
ur verið væleydnað, sigur 
deildarleiðarin á Apotek- 
inum, Hjalti Gunnarstein.

Leyvskála-
ferd
til Israels
í ár skipar Hermon 
Tours fyri einari 
leyyskálaferd 
til ísraels

Tey, sum hava verið í ísraet 
um le.wskálahøgtiðma og 
upplivað hátíðarhaldid í 
Jerusalem, eru samd í, at 
hetta er ein veldug upp- 
living.

Gott og væl 6000 kristm 
úr øllum heimsins tjoðum 
við teirra tjóðarmerkjum 
luttaka í skruðgongum 
gjøgnum Jerusalem.

í ár er ætlanin, at før- 
oyska merkið skal verða 
umboðað í skruðgongum

Tað er Hermon Tours, 
sum skipar fyri ferðini til 
Israels í sambandi við leyv- 
skálahøgtiðina, sum er em 
altjóða kristin stevna, ið 
verður hildin i Jerusalem

21 pláss eru tøk, og av 
hesum eru fleiri longu 
umbiðin.

Umframt at vera við á 
Leyvskálahøgtiðini, sum 
verður nakað serstakt hesu 
ferð vegna 50 ára hald ís- 
raels, eru eisini møguleikar 
fyri útferðum aðrastaðm í 
Israel.

Svenning av Lofti, sum 
hevur verið umleið 20 
ferðir í ísrael, verður ferða- 
leiðari á ferðini.

Hotel Nord letur upp 1. juni, og hevur spennandi tiltøk á skránni i summar Mynd: Aníta Katium Peteræn

Hotel Norð -  ger búgvið borð
Aftur í ár verður 
skipað fyri serstøkum 
tiltøkum á norðasta 
hotellinum í Føroyum

A nita  K øt i .u m  P etersen

1. juni letur norðasta ho- 
telíið i Føroyum upp aftur 
fyri almenninginum.

Hesa seinastu tiðina ha- 
va eigaramir Miriam Hei- 
nesen og sonur hennara, 
Jógvan Heinesen, sum la>r- 
ir til kokk á Hotel Hafnia, 
havt úr at gera við fyri- 
i eikingum til suinmarið.

Hotellið er nýmálaó og 
vaskað upp og niður, og 
veggimir prýddir við móln- 
ingum, sum Hannemia Jo- 
ensen í Klaksvík hevur 
málað.

Ferðafólk em longu farin 
at visa seg á hotellinum, 
sum alt árið kann leigast til 
merkisdagar og onnur há- 
tiðarhald.

Skeiðluttakarar em jav- 
nan á hotellinum, sum hev- 
ur 14 dupultkømur við wc 
og bað. Har eru eisini góðar 
umstøður fyri fúndarvirk- 
semi og tílíkum.

Kinesisk og 
føroysk kvøld
Aflur í ár verður Mikkjal 
Joensen úr Klaksvík kokk- 
ur.

Síðsta summar vórðu 
nøkur væleydnað kvøld 
fyriskipað -  m.a. føroyskt 
kvøld og eisini eitt ki- 
nesiskt kvøld. Ætlanir em í 
summar at hava onkur ser- 
lig tiltøk.

Millum hesi kann nevn- 
ast, at 5. juni -  á norðoya- 
stevnu -  verður kalt borð, 
sum er ein endurtøka fra 
seinasta ár.

Tá var undirtøkan so ov-

urhonds stór, at tað hesa 
ferð verður neyðugt at av- 
marka luttakaratalið upp- 
aftur meiri. Tí verður neyð- 
ugt at tekna seg til hetta 
kalda borðið.

Annars er hotellið opið 
mánadagtil hósdag millum 
kl. 12 og 20, og fríggjadag 
til sunnudag frá kl. 12 til 
21:30.

-  Ilt er at meta um, hvus- 
su nógv vitjandi koma hen- 
da vegin í summar, sigur 
Miriam Heinesen, sum 
leggur afturat:

- í hesi bransjuni veit 
man aldrin.

Føroyingar bjóða 
oljuvinnuni av
I famu viku setti 
Dong sjey føroyingar í 
ymisk størv. Teir 
fyrstu byrja um ein 
mánað

JONHEDIN H. TKONDHEIM

Fyri nøkrum mánaðum síð- 
an stóð ein lýsing í før- 
oysku bløðunum, har 
DONG søkti eftir fólkum til 
ymisk størv.

í famu viku setti DONG

sjey føroyingar í nøkur av 
størvunum, sum vóm leys. 
Tey fyrstu byrja um ein 
mánað, og setanartíðin er 
inillum tríggjar mánaðir og 
seks mánaðir.

Størvini, sum føroying- 
amir hava fingið, eru inn- 
an tey økir, sum hava við 
jarðarfrøði og løgfrøði at 
gera.

Dong er ein partur av 
The Faroes Partnership.

í bólkinum em Amerada 
Hess, Lasmo, DONG og

Norsk Hydro.
Johan Mortensen er við í 

bólkinum The Faroes Part- 
nership, sum hevur fúnd 
einaferð um manaðin í 
London.

Hann sigur, at hann er 
sera fegin um, at fieiri før- 
oyingar hava fingið størv 
hjá DONG.

-  Hetta er at gleðast um, 
tí meiningin var ikki at 
seta so nogv fólk, men um- 
søkjaramir vóm sera væl 
skúlaðir og høvdu góðar

uthúgvingar, at DONG val- 
di at seta fleiri teirra í onn- 
ur størv, sigur Johan Mor- 
tensen.

Hinir iimimir í bólkinum 
hava tikið hvør sínar tveir 
trainees inn, meðan tveir 
føroyingar frammanundan 
em í starvi l\já Amerada 
Hess.

Fyribils em føroyingar- 
nir í starvi sum trainees, 
men hvat hetta fer at hava 
við sær í framtíðini, ber illa 
at siga nakað um enn.

Gongutúrur í eitt heilt samdøgur
Fríggjakvøldið skipar 
gongubólkurin í 
Felagnum Torshavn 
fyri gongutúri úr 
Tjømuvík til 
Saksunar og víðari 
suður móti Leynum

Felagið Torshavn skipaði í 
fyrstuni fyri styttri gongu- 
túmm, men í fjør vórðu 
gjørdir fleiri longri og 
øðrvísi gongutúrar.

Á gongutúrum, ið varð 24 
tímar, eitt heilt samdøgur, 
ber til at koma víðari um og 
uppliva at vera úti í nát- 
túmni á ferð allar 
timarnar í samdøgrinum 
og kenna, hvussu dagurin

gerst til kvøld og nátt og 
síðan veksur aftur til dags.

Túð I>er væl til at gera 
slíkir øðrvísi, longri og tor- 
førari túrar í Føroyum, og 
best liggur fyri, nú farið er 
um gomlu trettandu, og 
teman er komin aflur. 
Dimmið er stutt, og tá 
kunnu fólk faa sær ein fug- 
ladúr, áðrenn hildið verður 
á.

Fyrsti túrurin verður nú 
friggjakvøldið, og ætlanin 
er at fara við bussi til 
Tjømuvíkar og ganga hað- 
ani til Saksunar og síðani 
halda á suður eftir móti 
Leynum. Túmrin fer at 
laga seg nakað eflir veðr- 
inum, og tí ber ikki til fram- 
man undan at siga ná-

greiniliga, hvussu gingið 
verður

Farið verður úr Havn av 
farstøðini kl. 18.

Ingigerð á Trøðni, leiðari 
á Kunningarstovuni, vænt- 
ar, at túrurin fríggjadagin 
verður góður. Tað tyngsta á 
túrinum er at koma upp úr 
Tjømuvik, og tað verður 
beinanvegin. So verður 
lættari. Hedur landnyrð- 
ingurin sær, faa gongu- 
fólkini undanvind.

Túmrin verður gjørdur, 
um seks fólk tekna seg.

Ætlanin við hesum slag- 
num av túmm er at menna 
eitt øðrvísi og enn meira 
áhugavert tilboð til gongu- 
og náttúruáhugað ferða- 
fólk, og ferðaleiðari verður

við á øllum túmnum.
Fýra slíkir túrar verða í 

summar. Hinir triggir 
verða 26. juni, 10. juli og 24. 
juli. 10-20 fólk kunnu verða 
við á hvøijum t'ri, og ól- 
avur Hansen verður ferða- 
leiðari.

Gongubólkurin í Felagn- 
um Tórshavnar fyrireikar 
annars vanligar styttri 
túrar alt árið fyn limir og 
gestir teirra. Hesir túrar 
em í Havn, í Suðurstreym- 
oy og annars um alt landið. 
Tá em vanliga fleiri fólk 
við. Hini árini hevur miðal 
luttakatalið verður 30-32, 
men onkran styttri túr í ár 
hava tey verið yvir 70. Tað 
var kanska í meira lagi.


