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Einpin prestur he\*ur seinastu m an að im ar 
ven d  í Vagi. men H valb iar prestur rok ir  avisar
embætisskvidxu - 1  prestagjaldinum

M u gu  lýsa a ftu r  
eftir presti
Kirkjurádini í Suðuroyar sunnara 
prestagjaldi heita a kirkjumálaráðið 
um at lýsa sóknarprestastarvid leyst 
av nvggjum

R\XP! Jacobsen________________________________

A sama hátt sum \nð iæknum gongur iila at fáa 
prestar til stentr.utr. : utta&araek unum. A llir vilja 
helst til Havnar

I f>Tsta umtan komu t\-*r umsokmr inn til starvid 
sum sókoarprestur i Saðuro\*ar sunnara presta- 
gjalđi. men annar tók umsokxuna aftur. Baðir um- 
sektaramir voru utlenđingar

Tyskvoidið hevði kirkruracið fund um hesa um- 
sóknina. men tev vóru ikki smnað at seta henda um- 
sekjaran. og samtvkt varð ti at heita a kirkjumála- 
raðið um at Ivsa star\*ið leyst av nyggmm.

Emgin prestur hevur verið í prestagialdinum. síð- 
an Hen Joensen fór norður um Qerðin at vera prest- 
ur í Suðurstreymoyar vestara prestagjaldi.

Lági oljuprísurin ávirkar 
mentunarlívid
I Noregi byrjar fólkið 
nú at merkja taer 
avleiðingar. sum lági 
oljuprisurin hevur við 
sær. Longu komandi 
ár minkar stuðulin til 
eitt nú mentanina frá 
norsku oijufV-ritokuni 
Statoil

L fif  L\.\dal_____________

Tær utiendsku oljufyritøk- 
ur, sum eru umboðaðar i 
Føroyum, hava ikki enn 
fingið nøkur boð frá hø\- 
uðsskrivstovum sínum at 
spara. ta ið talan er um at 
veita stuðul til ymisk 
mentunarlig, ítróttarlig 
ella vælgerandi tiltøk. men 
tað kann hugsast. at lági 
oljuprisurin fer at hava við 
sær. at peningur frá olju- 
fyritøkum til >Tnisk tiltøk í 
Føroyum fer at minka. um 
lagi prtsurin heldur sær.

Norsku oljufeløgini har- 
afturimóti hava. sambart 
Stavanger Aftenblad. boð- 
að fra. at longu næsta ár 
fara tey at spara burtur ein 
part av tí stuðuii. sum tey 
hesi semastu anm eru 
vorðin kend fyri at lata 
Størsta oljufelagið i Noregi. 
Statoil. minkar longu í ar

Vestm enningar fingu fyr i tveim um  árum siðani bátin Brendan frá  o lju felagnum  Am erada Hess, men 
halda lágu o lju p r is im ir  sær. kann tað hugsast, at longri verdur ím illum  stuðulin frá oljuvinnuni

Mjnák Kalmar

stuðilin við 10 prosentum. sum nakað stórt tal. so er pening. tí felagið leggur í mentunarlívið í Noregi 
Sjaivt um hetta ikki Ijoðar talan um rættliliga nógvan fleiri hundraðtals milliónir árliga.

j Føroyum <*r ikki rættlig 
gongd koniiri í enn, tá ið 
talnii er um stuðul til eitt 
nii nientunarlívið frá olju- 
fyriløkunum, men eitt 
sinilur verður givið av og á. 
Musikkskúlin og kappróð- 
urin hava smakkað tær 
sølu oljukrónumar, mpn 
lialila prmimir sær á tí lága 
støði, surn teir hava verið á 
tey srónastu tvey árini, so 
kunnu le.v og onnur ikki 
rokna við, at sjxmsorpen- 
ingur frá oljuvinnuni til 
føroysk tiltøk fer at vinda 
uppá seg fyribils.

Ikki po lititikkur
Av skrivstovuni hjá Ame- 
rada Hess verður sagt, at 
einki boð eru komin um, at 
stuðulin til føroyska ment- 
unalívið skal skerjast. Tó 
verður lagt aflurat, at stuð- 
ulin kann minka, um høv- 
uðsfyritøkan velur at sker- 
ja á hesum økinum.

Tað eru ikki øll øki, sum 
kunnu fáa fatur á teimum 
ókeypis oljukrónunum. 
Skrivstovan hjá Amerada 
sigur, at tað bert er ment- 
unar-, ítróttar- og vælgerð- 
arøki, sum tey geva stuðui. 
Er talan um politiskt virk- 
semi eila átrúnaðarligt, so 
hevur felagið valt ikki at 
stuðla.

Nýggjur
danskur
50-krónuseðil
Tann 7. mai verður
nýggjur danskur 50- 
krónuseóil settur í 
umfar. Tað er altjóða 
virdi danski rithov-

undurin Karen 
Blixen. sum prýðir 
nýggja seðilin

Nýggi óO-kronuseðilin er 
tann minsti pengaseðilin

av teimum donsku. Hann 
er eins høgur og hrnir 
seóiamir. sum eru í 
umfan. men heldur 
styttn Høvuðsliturin er

\ iolettur, og afturat Karen 
Bhxen er hann pryddur 
\ið emum kentaura. sum 
er ein skapningur frá 
mytologiini. ið er hálvur

hestur og hálvt folk.
Teir gomlu 50-kronu- 

seðlamir kunnu brukast. 
so leingi teir eru í umfan. 
men danski tjoðbankin

metir, at allir eru innsavn- 
aðir um eini seks manaðir. 
Tað eru umleið 16 
milliónir 5<)-kronuseðlar í 
umfari, sum nú er.

Hittast at práta og eta ein góðan bita
Mánakvøidið í føst uinngangi, f næstu viku, skipar 
Kvmnufelagið í Havn fVri fúndi í Mettustovu. har 
Lisbeth L. Petersen. løgungskvinna og kommunal- 
pouukan. fer at greiða frá luttøku og uppiiving sín- 
um a ST-fundunum í New York í fjør heyst.

Nogvir felagsskapir eru i umfatanch ST-arbeið-in- 
un. og nog\nr fundir at fara til alla tíðma. Har verður 
granskað og lagt fram. viógiørt og gjørt av. Nógv fólk, 
nogvar eldsaiir. nog\- pappír og sjálvsagt eisini nóg\’-

I kjaii.iranum a gomlu ST-hø\ruðeborgini var Lis- 
betn t.d i fundi. har Hichard Butler greiddi frá um 
trupiiUeJcaraar i Irak Ema staðm hitu hon sjalvan 
Kofi Annan. -ina aðrastaðni Michael Dougias. ein av 
teimum kei. i - im lata ST sin person til at ouurk- 
naðarføra euu. na eoða sak.

Hon \itjaði etsmi m a Mdm Bellami hja UNICEF 
og Nafis Sadik. eina in i. ík i kvmnu hjá LTNFPA 
stovnmum. sum ørbeiðir við heilsumálum \ið ti 
stavnhaldi at stilia fóikatalið i h-iminum. Allastaðni 
og í øllum samanhangi voru kvinnumálim sjonlig og 
í hasætu og slikt er jú næstan ?um at vera a emi aðr- 
an pianet

Fundurin verður aiso fostulavim- manakvøid kl. 
20 í Mettustovu,

Dimmalætting 
á Interneti

Lesið tíðindi á Interneti
-  dag sum nátt -

HVØNN DAG

Navarafeiagið ger 
einki í>Tri at okja um 
limaskaran.
Fvrrt erandi ferdandi 
sveinamir hittast fyri 
at hugna sær

R\nd i Jacobsfn

í einum donskum blað stoð 
f>TÍ einum manaði siðan 
em stór m>*nd frá 100 ara 
haidmum hja danska fel- 
agnum Klub for Berejste 
Skandmaver eisini ne\nt

navararmr
Mitt í myndini stoð Jon- 

hard Dahl-Jacobsen. sum 
b>T i Havn

Hvi var Jonhard henda 
vetrardagin saman \ið
navamnum i Kevpmanna-
havn?

•lu. Kiuh for Berejste 
Skandmaver he\-ur eismi 
ema deild í Føroyum Har 
er Jonhard limur. og teir 
voru fyra navarar. sum fóru 
ur Føroyum til haldið í 
Danmark

Vanliga kalla teir deild- 
ma ht-r f>n Navarafelagið. 
Deildm vurð stovnað i 
1946. ta byggifelagið

Kampsax bygdi havnina í 
Havn. og nógvir danskir 
handverkarar voru i Førov- 
um Deildin datt niður fyn. 
men vard endurreist í 1975 
og hevur siðan verið til.

Vit skulu langt aftur i tid- 
ma f>TÍ at kenna bak- 
grundina hja navarunum.

Fyrr var vanligt. at ungir 
handverkarar i Danmark 
foru ut a vaisin. sum tað 
æt. Teir foru til gongu suð- 
ureftir. gjøgnum Tyskland. 
Frakland til Italia og onn- 
ur lond Teir lærdu hand- 
verk. og teir lærdu mál

Tað vóru slikir menn. 
sum fyri 100 árum síðan

stovnaðu danska felagið. 
sum hevur deildir viða 
hvar í heiminum. 
Hovuðssætió hja felagnum 
er í Ke>pmannaha\Ti.

Navarafelagið í Foro>*um 
ger ikki nogv um seg. Teir 
eru nu fimtan menn. sum 
hittast av og á at eta ein 
góðan bita og prata um 
upphvmgar fra frá ferðum. 
teir hava verið a.

B ara  hugna sæ r
-  Felagið hja okkum er ikki 
nokur losja. Eg vil heldur 
kalla felagið em kluhba f>TÍ 
ævintvrarar. sigur Kristian 
Remert Petersen. sum er

formaður og hevur verið í 
felagnum -  ella rættari 
sagt deildmi í Foro\-um -  
stðan tað varð endursto\Ti-
að i 1975.

Tað er ikki neyðugt at 
vera handverkari fyri at 
gerast limur, men tu skalt 
kunna prógva. at tú hevur 
verið uttanlands og arbeitt 
í minst eitt ar og em dag 
Tey. sum luka hesar trejdir. 
kunnu gerast limir.

Teir hava einki gjort fyn 
at okja ura limaskaran. 
Teir bara hugna sær Sum i 
oðrum felogum gjalda Um- 
im ir limagjald, 20 kronur 
um arið. men teir halda

ikki aðalfund fyri at vejja 
nevnd, soleiðis sum onnur 
feløg gera. Men felagið hev- 
ur formann, sum altso eitur 
Knstian Reinert Petersen, 
og kassameistari er Jan 
Ehlers.

Hetta felagið letur ong- 
antið frætta frá sær, tí teir 
viðgera ikki tev stóru sam-
felagsmálini.

-  Vit toøa hvørki um reli- 
gion ella politikk, hava ein- 
ki jxihtiskt orðaskifti Vit 
bara hugna okkum. tosa 
um fak og upplivingar, og 
vit tosa sjálvandi eisini um 
fólk, sigur Kristiim.

Froskm enn  
sláa tunnu
Ra x d i  J a c o b se n___________

| Eitt aftunendandi arligt 
tiltak hja Torshavnar 
Froskmannafelag er at 
skipa fyn tunnuslamg. og i 
ár verður tað leygardagin 
klokkan 14. at froskmenn- 
inir leypa á blaman við 
Bursatanga.

Ein tunnan verður hongd 
í krana niður móti vatn- 
skorpum Tunnan verður 
ikki styrkt so væl. tí so 
hevði taó tikið ov langa tíð 
at sligið hana niður 

Tunnuslaingm er fyri øll, 
sum hava hug at luttaka og 
hava froskamannakiæðir 
at fara í. Luttakaramir 
skulu bara \ era í drakt rið 

j fitjum. ikki hava aðra
! útgerð. Ikki er neyðugt at

tekna seg fyn at luttaka, 
tað er bara at møta og 
ievpa úti.

Luttøkan plagar at vera 
góð Onkuntíð hava frosk- 
menmnir. sum hava sligið 
tunnu. venð v\ ir 20 i tali 

I summum kappingum 
verða vmnarar t\eittir a 
sjógv. Froskmenninir U’eita 
í staðm kattakongm -  
kongafiskin, sum hann 
eitur - upp á turt

Vanliga kemur nógv’ fólk 
at h.vggja at hesi tunnu- 
siaingmi.

Tað er ikki so logið, ti tað 
kostar einkt at iara at 
síggja hetta tiltak. sum ba- 
ra verður gjort til stutt- 
leikar Heidur ikki kostar 
tað nakað at luttaka sum 
forskmaður.


