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Lagn u dagu r h já  
kirk ju lógunum
Landsstýrið vil forða fyri, at kirkjulógirnar, 
sum seinasta løgting samtykti, koma í gildi 
nú. Men ivasamt er, um undirtøka fæst í 
tinginum. Mentanarnevndin er í tríningum

Inui Rasmussen______  _________

I-agnan hjá lógunum, sum skulu skipa føroysku fólka- 
kirkjuna, verður avgjørd í dag, týsdagin.

Seinasta løgting samtykti at seta sjey nýggjar 
kirkjulógir í verk, sum skuldu dagføra lóggávuna hjá 
kirkjuni.

Landsstýrismaðurin við kirkjumálum Signar á 
Brúnni, hevur biðið løgtingið útsett gildiskomuna av 
hesum lógum til 1. desember ár 2000. Tær skuldu 
annars av røttum komið í gildi frá ársbyrjan í ár.

Landsstýrismaðurin heldur tað vera óneyðugt at 
fylgja samtyktini, tí ein nevnd arbeiðir við at yvirtaka 
fólkakirkjuna og gera nýggja føroyska lóggávu.

R íd u r  u m  s n a r ið
Tað er greitt, at tað ríður um snarið. Samgongan sten- 
dur ikki sum ein maður í málinum. Sjálv-stýrisflokk- 
urin er ímóti, og onkrir fríkirkjulimir í samgonguxú 
væntast at atkvøða blankt, sum teir áður hava gjørt, 
tá fólkakirkjan hevur verið til viðgerðar.

Mentanamevndin hevur viðgjørt málið og hevur 
býtt seg í tríggjar minnilutar.

Størsti minnilutin, sum eru samgonguumboðini 
Finnur Helmsdal, Annita á Fríðriksmørk og Jóanis 
Nielsen, mæla løgtinginum til at taka undir við upp- 
skotinum. Andstøðuumboðini Heðin Mortensen og 
Katrin Dahl Jacobsen mæla frá. Og fríkirkjumenninir 
Jógvan á Lakjuni úr Fólkaflokkinum og Jenis av Ra- 
na úr Miðflokkinum siga seg taka støðu í tingsalin- 
um.

K i r k ja n  ø rk y m la d
Lógimar eru samtyktar eftir aralangt arbeiði, og 
greitt er, at kirkjufólk eru ørkymlað, um tað hevur
verið til fánytis.

Heðin Mortensen og Katrin Dahl Jacobsen hatda, at 
viðtøkur, sum løgtingið hevur framt, em grundleggj- 
andi. Tað skal ikki vera upp til komandi og farandi 
landsstýrismenn at gera av, um fólkaræðisligar sam- 
tyktir, sum bæði eru staðfestar av løgmanni og fráboð- 
aðar ríkismyndugleikunum, skulu forðast.

Tey bæði siga seg eisini hava bitið merki í, at tær 
samtyktu ríkislógimar byggja á gott demokratiskt 
gmndarlag, har allir awarðandi myndugleikir em 
spurdir til ráðs og hava mælt til giJdiskomu.

Annita á Fríðriksmørk, Finnur Helmsdal og Joanis 
Nielsen siga seg væl skiíja, um fólk -  og serliga tey 
mongu, sum hava verið við í drúgva arbeiðnum at 
dagføra kirkjulógimar -  em  ørkymlað.

Men av tí, at landsstýrismaðurin hevur sett nevnd 
at gera uppskot til føroyska lóggávu á økinum, halda 
tey tað vera lítið skil í at aeta hesar lógir í verk, um 
tær bert skulu virka stutt tíðarskeið. T í taka tey undir 
við at útseta gildiskomuna, men mæla samstundis 
landsstýrismanninum til at skunda undir arbeiðið 
hjá nevndini.

Annita, Finnur og Jóanis biðja í somu vending 
landsstýrismannin taka fyrilit fyri teimum semjum 
og broytingum, sum vórðu gjørdar í arbeiðnum við 
ríkislógunum.

Veik grund
Hvussu ósamd fólk annars em, so tykist semja vera 
um, at kirkjuni tørvar nýtt lógargrundarlag.

Lógimar, sum tey sjey ríkislógartilmælini skulu ko- 
ma fyri, eru gamlar og treingja til ábøtur og dagføring.

Heðin Mortensen og Katrin DahJ Jacobsen siga seg 
undir nevndarviðgerðini hava tingið at vita, at 
kirkjan byggir á ivasamt lógargrundarlag, tí so nógv 
er broytt, síðani kirkjulógimar komu í gildi.

Haraflurat hava tey eisini fingið at vita, at nevndin, 
sum nú arbeiðir við føroyskari lóggávu, ikki fer at 
broyta føroysku fólkakirkjuna grundleggjandi.

Tískil er einki at biða við, halda tey og mæia til at 
royna nýggju kirkjulógimar í verki, meðan arbeitt 
verður við føroyskari lóggávu.

Hvussu verður og ikki. Lagt er upp til ein spenn- 
andi dag hjá fólkakirkjuni í tinginum. Atkvøðugreið- 
slan verður tepur, hvønn veg tað so fellur.

Birgit Østergaard Pe- 
dersen listaframsýning í 
Norðurlandahúsimun
Fríggjadagin kl. 17 letur 
Birgit Østergaard Peder- 
sen upp listaframsýning í 
Norðurlandahúsinum. 
Framsýningin verður op- 
in til 9. mai.

Heitið á framsýningini 
er VARIA. Hetta er eitt 
hugtak, sum m.a. er kent 
frá útboðssølusamanhan- 
gi -  eitt fjølbroytt útboð.

Birgit er úr Arhus. Lis-

taheimur hennara er júst 
hugvekjandi, undursam- 
ur og fjølbroyttur.

Her em risastórar bøk- 
ur av handgjørdum papp- 
íri, bókastandmyndir, 
bronsa, plast, pflur, met- 
altræðrir, fíimsstrimlar, 
hestahár, súkkluslangur 
og glas.

Alt savnað í hangandi 
uppsetingum.

Trummuskeið 
umbord á Høganesi
Mikukvøldið og hóskvøldið 
verður trummuskeið um- 
borð á sluppini ..Høganesi« 
í Runavik Tað er 
ásláttra leikarin Malik úr 
(Jiunbia, sum fer at leiða 
hettíi skeiðið. Malik hevur 
buð í Dimmark í nøkur ár 
og er í Føniyum í sambandi 
við ftnaluna í tónleika- 
kappingim »Prix Før- 
oyum«, sum var í viku- 
skiftinum. Hann spældi við 
íJxilkinum »ClickIaaze«.

Á skeiðinum umborð á

»Høganesi« fer Malik at 
leggja øllum teimum, ið 
eru áhugað at læra eitt 
sindur um afrikanskar 
rútmur og trummutek- 
nikk, lag á. Tey, ið hava 
hug til at vera við, verða 
biðin um at hava onkra 
hondtrummu við, eiga tey 
slíka.

Skeiðið umborð á 
»Høganesi« mikukvøldið 
og hóskvøldið byijar 
klokkan 20 Jtæði kvøldini 
og endar klokkan 22.

Bensin- og oljuprísurin hækkar støðugt
Nú er aftur dýrari 
at fylla sær tangan, 
og líkt er til, at 
príshækkingarnar 
fara at halda fram

E u  Guttesen

Eftir at vit í eitt heilt ár 
hava notið gott av lágu 
prísunum á brennievni, er 
nú líkt til, at prísimir aftur 
eru famir at hækka.

Fyri 14 døgum síðani 
hækkaðu Jiensin- og olju- 
prísimir við 4 oyrum, og í 
gjár hækkaðu oljufeløgini 
aftur prísimar.

Men hesaferð hækkar 
bensinið í oyrum tvífalt so 
nógv sum oljan. Bensinið 
hækkar við 12 og 13 oyrum, 
meðan oljan bert hækkar 
við 6 oyrum. Men í mun til 
prísin er hækkingin lut- 
falsliga eins, tí oljan kostar 
bert helvtina av bensinin- 
um.

Kaliumbensinið ella tað 
bensinið, sum flestu eldru 
bilamir nýta, hækkaði í 
gjár við 12 oyrum úr 7,48 
kr. til 7,60 kr.

Blýfría bensinið ella tað

bensinið, sum flestu nýggj 
aru bilamir nýta, hækkaði 
í gjár við 13 ovrum úr 7,35

kr. til 7,48 kr 
Siga vit, at ein biltangi 

tekur 60 litrar, merkir

hetta, at tað nú verður mill- 
um 7,20 kr. og 7,80 kr, dýr- 
ari at fylla sær Uingan

Keypa tey hinvegin fyri 
somu upphædd sum áður, 
fáa tev um ein litur minni 
fyri pengarnir, tvs. treytað 
av, at tangin var tómur 
frammanundan.

Keypa tey bert fyri 100 
kr. í bensini, fáa tey góðar 
tveir desilitrar minni enn 
tey plaga.

Men tey, sum keypa 
atodiesel fáa tvífalt so stóra 
nøgd fyri pengamir, og 
oljuprísurin yvir pumpuna 
er nú hækkaður við 6 oyr- 
um, úr 3,63 kr. til 3,69 kr

Lutfalsliga er henda 
hækkingin 1,65%, meðan 
blýfria tx'nsinið og kalium 
bensinið hesaferð eru 
hækkað við ávikavist 
1,77% og 1.60%.

Nettoprísurin  
hækkar 5 prosent
Men brennievnið til akfør 
umboðar bert etn lítlan 
part av samlaðu brenni- 
evnisnýtsluni.

Ein munandi størri part- 
ur fer til skipaflotan, idnað- 
in og til upphiting av bygn-

ingum og sethúsum .
Her er prísurin ymiskur, 

alt eflir hvussu stórar nøg- 
dir og hvøiji nýlsuendamál 
talan er um.

Skipaflotin og ídnaðurin 
keypa ofla storar nøgdir i 
senn og fáa tí oljuna mang- 
an til serpris umframt at 
sleppa undan teimum av- 
gjøldum. sum vanligi bruk- 
arin skal gjalda.

Almenni listapnsurin tii 
hesar storkundar er nu 
hækkaður við 7 oyrum ur 
1,39 kr. til 1,46 kr, fyri lit- 
urin, svaranđi til eina 
hækking upp ,i 5 prosent.

Samstundis er hetta 
nettoprisunn til vanlig 
húsarhald. og sostatt eru 
nettoprísunn fyri 1000 
litrar nú hækkaður við 70 
kr , ur 1.390 kr. til 1.460 kr.

Men so lætt sleppur van 
ligi brúkarm ikki, hesin 
skal umframt nettoprísin 
eisini rinda meirvirðisgjald 
og oljuavgjald, og hesi gjøld 
broytíist hvør sm veg.

Meirvirðisgjaldið fyri 
1000 litrar hækkar við 17 
knmum úr 348 kr. upp i 
365 kr.

Oljuuvgjaldið lækkar 
hinvegin fyri hvøijar 10<K)

litrar við 24 kr., ur 987 kr. 
niður i 963 kr

Brúkaraprísunn fyri 
1000 litrar av olju er tí 
hækkaður við 63 kronum, 
úr 2.725 kr. upp i 2.788 kr

Sostatt er 90 prosent av 
hækkmgini í nettoprísin- 
um sligið igjøgnum i brúk 
araprísinum.

Fylffla Platt
Føroysku pnsha*kkingar-
nar eru ein Ix'inleiðis av- 
leiðing av, at altjóða prís- 
skrásetingamar eru hækk 
aðar nogv i seinastuni.

Bara i mars manaði hæk 
kaðu noteringamar hjá 
Platt við i miðal 30 prosent- 
um, verður upplýst fra 
oljufeløgunum.

Fleiri orsøkir eru til, at 
altjóða prísimir hækka, 
men tað at størstu fram- 
leiðaralonduu eru komin á 
samt um at skei^u fram- 
leiðsluna, hevur i øllum 
førum gjørt sitt til, at pns- 
imir nu aftur eru á veg 
uppeftir.

Prísirnir hava annars 
verið i botni i meira enn 
eitt ar m. a. orsakað av ov 
stórari altjoða framleiðslu.
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