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Shell fingið nýggjan sølu- B y g d arfó lk in i aftu r í
og m arknaðarleiðara
F ø ro y a L æ ra ra fe la g
Frá 1. mai í ár tekur
Erling í Liða við
starvinum sum
nýggjur sølu- og
marknaðarleiðari
hjá Føroya Shell

Á adalfundinum hjá
Føroya Lærarafelag
leygardagin í famu
viku avgjørdu
limimir, at ein stómr
partur av gomlu
nevndini ikki skuldi
mynda felagið tey
komandi tvey árini.
Nýggjur formaður er
Elsa Birgitta Petersen
av Glyvm m , og hon
heldur, at ein av
orsøkunum til stóru
útskiftingina er, at
læ rarar av bygd aftur
vilja hava ávirkan á
nevndararbeiðið

E li G itttksen
Nyggi sølu- og marknaðarleiðarin hjá Føroya Shell
eitur Erling í Liða.
Ilann er settur í starvið
frá 1. mai í ár og tekur við
eflir Andrew Godtfred, sum
hevur røkt hetta slarv í
mong ár.
Ening er 37 ára gamal og
tók cand merc. litbúgving
við strategi og leiðslu sum
sergrein á Handilsháskúlanum í Kevpmannahavn í
1990.
Seinastu tíðina hevur
hann arbeitt sum fulltrúi í
Figgjarmálastýrinum,
ið
virkar sum hindilið millum
øll hini aðastýrini, tá tað
kemur til tað figgjarliga.
1 hesum starvinum hevur hann millum annað
havt ábyrgdina av landskassaroknskapinum
og
fíggjarlógararbeiðinum og
skuldi tí havt gott innlit í
føroysk
samfelagsviðurski.ai.
Áður hevur Erling arlK*itt í Sjovinnubankanum,
í Fiskasoluni og seinastu
árini í Landsstvrinum. Eitt
tiðarskeið i 1990/97 var
hann settur fyribilsstjóri á
Strandferðsluni
Sostatt liendir alt a, at
Erling baeði hevur evnir og
royndir til at røkja leiðarastarvið til litar.
Sjálvur væntar hann sær
nogv av nýggja starvinum,
ikki minst nú ið Føroyar
standa a gáttim tiJ at telj
ast millum heimsins oljulond.
Uppgávumar hjá Erling
verða millum annað at
standa fýri allari sølu bæði
innan- og uttanlands og at
standa fyri samskiftinum

L eik Laadax.____________

F rá 1. mai í á r sæ r le iðs lan í F oroy a Sh ell soieid is út f.v. H ein i í Buð, V ilb jo rg
E ikhólm , H ákun D jurhuus, E rlin g í L id a og F alli P ete rs e n
Mynd Kaim.u
i,n.k

við deildim ar og støðirnar
kring landið.
Sostatt kemur Erling at
arbeiða í tøttum samstarvi
við stjóran Hákun Djurhuus, sum tók við stjórastarvinum 9 desemLx?r í
1997.
Umframt
Erling
eru
tríggir aðrir leiðarar undir
stjóranum. Hesi eru Heini í
Buð, Vilbjørg Eikholm og
Palli Petersen.
Hesi hava ábyrgd av hvør
sínum øki. Heini er leiðari
fyri rakstri, viðlíkahaldi og
projektering, Vilbjørg er
fíggjarleiðari, og Palli er
leiðari fyri kunningartøkni, trygd og royndarstovu.
Umframt høvuðsdeildina
í Havn, deildirnar í Runavík og Klaksvík, rekur
Shell báðar støðirnar
Havn og støðina í <íøtudali
T il at røkja hesar uppgávur hevur Shell um 65
fólk i arbeiði og rindar
teimum góðar 20 milliónir
árliga í lønum

Á r lig a solan
y v ir 300 m ió. kr.
Nettosølan hja felagnum
var 315 mio. kr. i 1997 og
omanfyri 70 mió. kr. av hesum fóru aftur í landskassan sum tollur, avgjold og
skattur.
Úrslitið av vanliga rakstrinum var 10 mió. kr og
endaliga urslitið eflir óvanligt og skatt var nakað tað
sama.
Av hesum vóru tær tær 9
m illiónim ar utlutaðar sum
vinningsbýti til partaeigaran, meðan tann eina
milliónin var løgd upp á eginognina, sum sostatt gjørdist 41 nuó. kr.
Føroya Shell er partur av
Dansk Shell sum aftur er
partur av sokallaða Shellbóikinum, sum hollendingar og bretar eiga í felag.
Skalt tu ogna tær partabræv er ikki nokk at fara til
Danmarkar. Tú má antin
kevpa partar hja hollend-

ska felagnura Royal Dutch
Petroleum ('o., sum eigur
60'< í Shetl-bolkinum, ella
hjá bretska felagnum Shell
Transport & Trading Co.,
sum eigur 40'< av partapeninginum í Dansk Shell.
ILeði feløgini eru skrasett a børsinum i ávikavist
Hollandi og Bretlandi.
Roknskapurin hja Føroya Shell fyn í fjør er ikki
endaliga avgreiddur enn,
men stjorin, Hákun Djur
huus, roknar íkki við stór
vegis broytingum í rakstr
inum i mun til undanfarin
ár.
Aðalfundur verður í felagnum siðst í mai mánaða.
Sambært seinasta almenna roknskapinum fra
felagnum er stjorin t Dansk
Shell, .lørn VVebler, eisini
nevndarfórmaður í Føroya
Shell. Hinir tnggir nevnd
aiiim irnir eru førovingarnir Hakun Djurhuus, Sámal í Skorini og Oli Zachariassen.

Tá ið allir teir gulu seðlam ir høvdu verið á Lofti i
auiaini á Føroya Studentaskúla leygardagin, vísti
samanteljingin, at sitandi
nevnd i Føroya Lærarfelag
hevði fingið eitt ordiligt
spark í dintilin. Lim im ir í
ielagnum Lioðaðu vid atkvøðugreiðslu síni frá, at
teir ikki likaðu alt tað
arbeiðið, sum nevndin hevur gjørt tey seinastu tvey
árini. Hvat er so orsøkin til.
i at tveir av fimm nevndarlimum ikki vórðu afturvaldir, og at formaðurin
lK*rt megnuði at detta inn
um gattina i lutakasti?
Elsa Birgitta Petersen,
j sum á nevndarfundi i vikuni hleiv vald til nyggjan
forinann, sigur, at ein av
orsøkunum til útskiftingI ina og nyggja nevndarbýtið
| i felagnum kanska er. at
I nógvir lærarar av bvgd ikki
i

Elsa B irg itta Petersen , n ý g gju r fo r a u ó u r i F ørov a
L æ ra ra fe la g, sigur, at e in av orsokun um til u tsk ifl
ingina o g n ý g gja n evnd arb ýtiO i felagn u m kanska
er, at n ó g v ir læ ra ra r av b ygd ik k i kundi g óðtak a, at
«11 nevn d in kum úr Havn

kundi gixitaka, at
nevndm kom ur Havn.

øll

O ll kunnu ikki
v e rd a noRti
Elsa Birgitta Petersen sigur, at uppgerðin í Føroya

Lærarafelag ikki er so
óvanlig, sum lolk vi|ja gera
hana tit. Hon minnir á, at
ein hvør sum stillar upp,
ma rokna við, at ikki øl! eru
samd við teimum avgerðum, sum verða tiknar.

undim
Annurs -igur nyggi fiir
maðurin. ,it ein n< ■nd iltíð
vil leggja s«-g < lt ir u ,u
beiða viðari við teimum
malum.
im frafarandi
nevndin 1 k*ur arbeitt við
og tæna øII um lim unum i
felagnum. Hetta verður
eisini gjørt hesum førum.
Nýggja ni*vindin feir sjálvamli at seta sin daim á arbeiðið, mei ntigv av ti, sum
frafarandi levndin hevur
arbeitt við . Verður f\ Igi upp
og arbeitt ðari við
Nyggja . vndin i Førtiva
Lærarafeliag. hevur skipað
Forniaður: Elsa Birgitta
Petersen,
næstformaður
Petur Sigurd Rasmussen.
kassameistari: Andras Samuelsen, skrivari. Martin
S. Eidesgaard. og nevndarlimur er Emmv Joensen,
sum lekk formanssessin i
boði, eftirsum hon íekk
flestar atkvøður, men hon
bar seg undan.

K vinnupolitiskur verkstaður
hjá U tnorðurráðnum í H avn
í næsta inánaði hittast um 60 umboð úr
Føroyum, íslandi og
Grønlandi á kvinnuráðstevnu, har mál
um kvinnur í politikki, arbeiðsmarknaðar- og javnstøðumál, familjupolitikkur,
harðskapur o.a. verða
viðgjørd
Kvinnuráðstevnan hjá Útnorðurráðnum
•Kvinnupolitiskur verkstaður hjá
Utnorðurraðnum • verður
Tórshavn dagamar 4. til 8.
juni.
Fyri nøkruin mánaðum
síðani var ein arbeiðsbólkur settur, mannaður við
u m lK iðum frá kvinnurørsluni í Føroyum.
Bólkurin Lievur havt høv-

uðsábyrgdina av fyrireikingunum til ráðstevnuna
Seinasta vikuskifti hevði
hann fund við umboð fyri
grønlendska javnstøðuráðið, íslendska kvinnufelagð og tænastufólk frá Útnorðurráðnum, siga fýrireikaram ir av kvinnuráðstevnuni í næsta mánað í
einum tíðindaskrivi.
Á hesum sama fundi var
seinasta hond løgd fá ætlanim ar fyri ráðstevnuni.
Á ráðstevnuni vera um
60 fólk úr teimum trimum
londunum í útnorði, Føroyum, Grønlandi og Islandi, og fara tey at hava orðaskifti um støðuna hvør hjá
øómm og fínna fram til
felags loysnir.
Á skránni vera mál sum:
Kvinnur i politikki, arbeiðsmarknaðarmál, javnstøðumál, familjupoli-tikkur, harðskapur, savnan og

varðveitsla av kunningartilfari, ið hevur samhand
við kvinnur.
I samhandi við ráðstevnuna verður almennur fundur í Norðurlandahúsinum,
har luttakarar, politikarar
o.o. áhugað hava orðaskifti
um omanfyrinevndu mál.
Endamálið við ráðstevnuni í næsta mánaði er at
styrkja samstarvið millum
tey trý útnorðurlondini og
at eggja luttakarunum til
fetags framløgu av útvaldum kvinnupolitiskum evnum, fyri síðani at leggja
hesar fram sum tilraðing á
ársfundi Útnorðurráðsins.
Hetta merkir, at framløgurnar frá ráðstevnuni verða
tiknar við á ársfundi ráðsins. Verða tær samtyktar
har, verða tær lagdar fram í
teimum trimum tingunum.
Stutt sagt: Framløgurnar
kunnu eggja til lóggávu í

teimjm trimum utnoróurlondunum fyri hesi útvaldu
kvinnupolitisku evni
Við hesum i huga verður
stórur dentur lagdur á
bólkarbeiði, og at luttakaram ir eru sakkønir hvør á
sínum øki, stendur m.a. í
tíðindaskrivinum.
Útnorðurráðið hevur latið upp vev-síður á intemetinum:
htt//www.vestnordisk.is, har meiri fæst at
vita um arbeiðið í Utnorðurráðnum.
I Jtnorðurráðið er ein
samstarvsfelagsskapur
millum tingini í Islandi,
Grønlandi og Fftoyum
Formaður er ísólfúr Gylfi
Pálmason,
altingsmaóur,
fyrsti næstformaður er Lisbeth L. Petersen, løgtingslimur, og annar næstformaður er Johan Lund Olsen, landstingsformaður.

Ferðandi Grót
Tónleikasamtakið Grót hevur í hesum døgum úr at gera
við at skipa fyri tiltøkum.
Eitt nú verður ein konsert í høllini í Runavík
friggjakvøldið 30 apríl. Grót saman við NKÍ skipar fyri
rock show við bólkunum Clickhaze, Flux og Visible Fish.
Hetta er samstundis byrjanin til eina konsertferð kring
landið, har ætlanin er at vitja tey størru støðini.
Konsertferðin hjá hesum trimum bólkurin fer væntandi
at umfata Klaksvíkina, Vágamar, Havnina, Eysturoynna
og Suðuroynna.
Umframt konsertferðina, hevur Grot vitjan av,
útlendska bólkinum (glorybox). sum millum annað hevur
ein føroying til guitarleikara. I hesum sambandi verður
konsert í Losjuni í Gøtu, har (glorybox) fer á pallin og
Visible Fish hitar upp. Sunnukvøldið 2 mai er a-tlanin, at
(glorybox) skal spæla i Atlantis í Klaksvík og har verður
tað bólkurin Clickhaze, sum hitar upp.

G u rli o g A lfr e d v e rð a m illum ti*irra, sum fa ra til V a rk ab arettin a. G u rli e r so stræ vin , tig ir on ga n tið , o g
tað e r næ stan p in lig t hjá A lfred , sum ik k i fæ r o r ð ið f> ri seg

V árkabarettin er stuttlig
LJm eina viku framførir Sjónleikarbólkurin Gríma Várkabarettina, har høvuðsdenturin verður lagdur á at stuttleika fólki
Ra n d i J a c p b s k n
Leikbtilkurin hevur framført mangan álvarsligan
sjónleik, men skemtið hava
tey eisini altíð i huganum,
tá tey seta upp leikin.
Nú er tey við at vepja
Várkabarettina, har tað
allar mesta verður stuttligt
innihald. Fyri tað vørður
óivað okkurt prikið.
- Tað verður alt sovorðið,
sum er til at flenna at, siga
tey i Grímu.

Hetta verður ikki ein
samanhangandi
leikur,
men tilfari er slíkt, sum tey
eiga inni. Okkurt er kent,
annað minni kent ella
broytt.
Tað mest kenda av tilfarinum er óivað norsku
systramar Fjell og Li, sum
kvívíkssystramar Súsanna og Ria hava skapt og
spæla. Tæ r reikaðu runt i
landinum fyri jól og framførdu, og so vóm tær eisini
í sjónvarpinum á nýggjárinum ( sínum konuligu
frakkum og hattum, og
Fjell við guitara.
Tær eru norskar, men tað
er ikki, sum nógv halda, at
tær eru frá Frelsunarherinum.
- Vi er intemasjonale, og

vi bringer lykke «g glæde
pg troen pá kjærligheten
inn i de smá hjerter, sigur
Li
Av øðrum ur innihakl
inum kann nevnast parið
Gurli og Alfred
Katarina
og Jón 'lá alvitandi Gurli
hava vit Jiitt áður, men nú
hevur hon Alfred við sær,
ogAlfred er sanniliga undir
tufluni. Hann fær ikki orðið
fyn seg, hóast hann hevur
betri skil á onkrum enn
hon, men hon tosar alla

tíðina.
Birita Mohr spælir eisini
við.
Sangur og dansur eru á
skránni, og Stamen Stanchev spælir undir.

Várkabarettin

verður

framførd týrstu ferð leyg-

arkvøldið 8. mai og so leygarkvøldið eftir. Koma nógv
folk til kabarettina tey
kvøldini, verða tleiri framførslur
Hetta er fyrstu ferð. at
Grima framførir so seint á
kvøldi sum kl. 22. Túð er
ein roynd. Tey hugsa sær,
at fólk, sum ætla sær i býin
seinni um kvøldid. kundu
lagt fyri við eini stuttligari
kløtu a Gamla Menirínum.
Og kanska hevur onkur,
sum fyrr um kvøldið hevur
verið á matstovu og fíngið
sær ein góðan bita, hug at
støkka inn a golvið aftaná
til eina stuttiiga løtu
Atgongumerkið ti) Var-

kabarettina fáast i Kunningarstovuni.

