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Útbúgvingar-
samstarv

Eru kunngerðirnar frá Lands 
verkfroóinginum  nóg góða r?

Oddagreiti
í næ stu viku spyrst nakaiT ítøkiligt burtu r úr tí 
a rbeid i. sum  gjort hevur verið  á A LS og eisin i hjá 
fe lagnum  Føroya  O lju ídnað  seinastu  árini um  at 
kny ta  sam an fø roysku  ú tbúgvingarsk ipan ina  v ið 
u nd irv ísingars tovnar í oð rum  londum  - v ið atlíti 
til eina  kom andi frálandav innu .

T Á  kom a um boð  fy n  tek n isk ar og  hæ g n  skú lar í 
S ta san g e r at skriva und ir av ta lu r um  sam starv  við  
fo rovskar undirs ísingarstovnar so sum  T ekm ska 
Skúla. M askinm eistaraskúlan , S jóm ansskúlan  fyri 
bert at nevna nakrar Æ tlanin  e r e isin i at kný ta  
sam band m illum  undtrv ísm g arsto v n am ar á Fróð- 
skaparsetrinum  og hægri læ rustovnar í Noregi

TA Ð  e r bert at fegnast um . at slík stig verða tikin. - 
tí kanska jú s t á  ú tbúgv ingarøk inum  e iga  vit longu 
nú at leggja  a lla  o rku  í at bygg ja  nakað  upp. tá 
talan e r um  at fram tíðar nýgg ja  vinnu. L æ rdóm ur 
e r læ ttu r at bera verður sagt. og  finna vit onga 
o lju . tá  hava vit kortini b rúkt le itingartíð ina til 
nakað  skilagott. F rálandav inna  e r n evn iliga  ræ tti- 
liga fjø lb roy tt E ra  ko lvetn i í und irg rand im  og 
tey verða ú tvunnin  um  e in i 5 -10  ár. ja  so e tga  vit 
tá  væ lútbúgvin  fó lk . sum  kunnu vera við til at 
m enna hesa vinnu. H etta  at vit fø roy ingar sjálv ir 
vera  við til at stýra  og  v irka í hesi vinnu her heim a 
h já okkum  sjálvum  hevur óm eta liga  nógv at siga.

T A L A N  e r  so  e isim  um  eitt breitt v irk isøki. har 
b rúk  e r fyri nógv ym iskum  fakfólk i H igartil era  
v it m est von við at b rak a  dan sk ar ú tbúgving- 
a rstovnar. og  tað  e iga  vit sjálvand i eisim  at halda 
fram  við. m en tá talan e r um  hesa nýggju  vinnuna. 
so e r  g reitt, at tað  verður kanska m eira  nátúrlig t at 
b rak a  und irv ísin g a rs to v n ar í N oregi og B retlandi

V IT  s igg ja  iongu nú , at eitt áv íst sam starv e r við 
at taka seg upp. E itt bein leið is úrslít av arbeið inum  
hjá F ró ð sk ap arse tn n u m  var at fáa  av ta lu r í lag 
við læ rda háskú lan  í A berdeen . H ar e ra  fleiri 
føroyingar. og  einki e r at ivast í, at henda gongdin  
fer at ha lda  fram  M en ynsk ilig t er, at vit fáa  be tn  
søm dir at b rák a  b retsku  und irv ísingarstovnam ar. 
og  her e r tí avg jørt neyðugt við etn i avtalu við  
EL'. H vat N oregi v iðv íku r so síggja vit, at alt 
fleiri fø roy tngar fa ra  tann  vegin at ú tbúgva seg. 
H igarti! hevu r tað  verið  innan landbúnað  og  fisk. 
m en nú e r so frá landav innan  e isin i kom in við.

SA M STA RV A V TA LU RN A R. sum  verða undir- 
sk n v að ar í næ stu viku. e ra  eitt týðandi stig á  leiðini 
at ú tbúgva fø roy ingar til nýggju  frálandav innuna 
og  tá e is in i til at b y g g ja  h esa  v innu upp  við 
fø ro y sk an  m anning og stýring. Tað e r g reitt. at 
e itt sam starv  tvø rtu r um  hav hevur e tsin i tað  við 
sær. at vit kunnu fáa  góðar læ rarakreftir henda 
vegin at und irv ísa . Vit ynsk ja  bæ ði fø royingum  
og no rðm onnum  góða eydnu  við  hesum  nýggja  
og vónandi gn íð rarm ik lu  sam starv inum . Nú e r so 
bara  at ansa  eftir, at hetta  sam starv ið , sum  vit jú  
hava b ið ið  um . verðu r uppá  okkara  trey tir tvs. at 
liva upp til endam álið . sum  at gera  íløgu í eina  
m enn isk jansliga  ressurs, sum  skal vera v ið til at 
m yndu ú tv ik ling in  í hesum  sam felag  langt inn í 
næstu øld CTngantíð betu r um  vit kunnu gera  hetta 
í sam starv i og sam ráð  v ið aðrar. sum  longu hava 
livað  leingi v ið sam a ú tv ik ling i og sum  tí hava 
d rág v a r roynd ir at oysa av. At tað  so e isim  fer at 
g agna  h inum  partinum  e r greitt. Tað má so eisini 
vera  en d am á lið  v ið  sam vinnu . at báð ir parta r 
kunnu  verða nøgd ir

Sosialurin

Hóast rættleiðing frá hvalb- 
ingi í Dimmalættmg fyri 
umleið mánaða síðani, so 
letur Landsverkfrøðingurin 
ikki við seg koma. tá ið 
kunngerðir um hálku i Suð- 
uroynní verða lisnar í Út- 
varpinum.

Eg havi ringt til L. V. tyra 
terðir nú í vetur. men havi 
ikki tingið orð á landsverk- 
triHfingin sjálvan. tí maður 
in sigst vera upptikin. Tó 
hevur vcrið lovað mær. at 
ørmdi iníni skuldu koma til 
rætta viðkomandi

Tá ið eg havi ringt. havi 
cg spurt. hvar ið »Hvalbi- 
arvegurin« er. Havi tingið 
sum svar. at tað er vegunn 
úr Trongisvági og til Hval- 
biar. Havi síðani greitt frá.

al vegurin ígjognum líðina 
í Prestljalli eitur Kola'.eg- 
urín Tá ið hetta hevur verið 
sagl. er cín heldur jánkaslig 
trágreiðing komin um. at 
tað er lyri at spara pcning 
til lýsingar í Útvarpinum, at 
so he\ ur verið sagi

Havi alla virðing fyri. at 
L. V. ætlar at spara. Eg havi 
sjálvur okkurt hugskot um 
sparing. sum cg ikki tími at 
koma inn uppá hcr. m er eg 
goðtaki ikki. at hesar spar- 
ingar skulu vera við til al 
torkom a staðarnøvnum  
okkara.

í 1996 skipaði skúlin í 
Hvalba saman við næming- 
um og øðrum goðum fólki 
so lyri. at vit so al siga tingu 
øll staðamøvnmi. bæði inn-

angariTs og utlanganV, stað- 
fest. Helta cr eilt arbeiði. 
sum hclt varð gjørt i iøkurn 
tíma. og sum vit eni crrin 
av Roynt verður eisini at 
læra N'rn og ung at hrúka 
hesi staðarnøvn. ti vit mcta 
tey sum ein part av hygdar- 
rnentan okkara.

Hvalha cr sum kunnugt 
ein av táu hygdunum. møg- 
uliga lann cinasta, har kol 
verður høgt í dag Nú ið 
oljan prutlar undir okkurn. 
verður helst ikki so leingi. 
til kolaarhciði vcrður ein 
saga hlott Tí haldi eg. al 
t.d. staðarnøvn, ið hava við 
esa vinnu at gera. so av- 
g jø rt skulu varðveitast.

Tað, ið veður sagt í út- 
varpi og sjónvarpi. hcvur

Støða Føroya í dag
Tað var áhugavcrt nú cin 
miðvikudag í útvarpinum at 
hoyra um støðu Føroya í 
dag - um støðuna i físki- 
vinnum. um hvussu litið 
hon hcvði at standa á og um 
støðulnysi teirra, ið hava 
hesa um hcndi

Tað cr einki nýtt. at k)ak- 
ast verður um fiskaprísin og 
annað, ið ger. at vil fáa ov 
litið burturúr í allar málar. 
og ikki hevur víst seg. at 
nøkur hjálp hevur vcrið í 
upphoðssølunum, sum nú 
eru flcin i tali Skilið við 
prísunum cr nú vcrri enn 
nakrantíð og allir teir, sum 
i holið á hvørjum øðrum 
geylaðu. at friu marknað- 
arkreftirnar nú skuldu slýra 
okkara fiskivinnu. tala nú 
aftur í álvara um studning 
og aftur studning fyri at 
nakað skal bera lil.

Tað er mestsum sum í 
..góðu gomlu døgunum". tá 
landið ikki rnátta blanda scg 
upp í nakað - hurtursæð frá 
al gjalda stuðul. Privata

initiativið segðist klára alt. 
ja  halda øllum landinum 
uppi. bert hetta slapp at ráða 
einsamalt.

Vit mugu ti freistast at 
spyrja. hvat er vorðið av 
okkara ..dugnaligu " vinnu- 
livsmonnum frá átlatiánin- 
um og útcflir. tá nú knapp- 
liga einki skal hera til. ella 
um tcir als ikki unna okkum 
arheiði í landinum. skuldu 
leir kortim venð til

Og til er onkur teirra enn. 
Trupulcikin við tcimum er 
bert. at hesir standa f 
frcmstu røð. tá ræður um at 
fáa so litið av føroyska fisk- 
inum til virkingar i Føroy- 
um. All annað sjakrari siga 
teir gevur mcira men hcn 
til nakrar fáar sjálvandi Um 
vit so harvið heina fyrí 
veniligari fiskavirking í 
Føroyum. rørir teir lítið.

Og hesu vínnu hilla vit 
okkum inn at hava sum 
høvuðsvinnu. men talan er 
jú ikki um annað enn undir 
hjiiðing av okkara tilveru-

grundarlagi, kanska við 
toluligum avkasti til nakrar 
fáar í fyrsta liði, men so als 
cinki meira til nakran ella 
okkara land.

Kanska billar onkur sær 
inn. at hetta kann ganga til 
oljan kemur. men jú fyrr vit 
gcra okkum greitt. at henda 
í goða tíð hert verður cin 
gyltur dreymur. tess helur. 
Til hcr ikki at laga sam- 
fclagið cftir nøkrum. sum 
ikki er. men fyrst og frcmst 
eftir tí sindri vit hava..

So løgið tað IjiWfar. so cru 
vit enn mong i Føroyum. 
sum halda tað vcra ómakin 
vert at virka fisk í Føroyum 
Tí má. meðan onkur enn 
timir at fáast við henda pan- 
in av høvuðsvinnu okkara. 
okkurt munagotl gcrast fyri 
at okkara tilfeingi ikki alt 
endar sum fótatraðk og 
lcysakasl millum úllendskar 
fiskakeyparar og útlcndskar 
fiskimenn. sum vit vtðokk- 
ara undirprisum undtrgrava 
so tað stendur eftir. okkum

sum kunnugt scra stóra á- 
virkan á tóik. og ti cigur tað. 
ið har vcrður framhorið at 
vera so ræn ■ um gjørligt 
Ein stovnur clla cin pers<>n- 
ur kann ikki av sinum ein- 
tingum hroyta nakað. i hcs- 
um føri eitt staðarnavn. tá 
ið tað veri>ur funnið íyri 
goti Lat tað hervið vera 
sligið fæ st, a t vegurin í- 
gjøgnum  Prestfja ll e ilu r 
og hevur altíð  itið Kola- 
vegurin.

Haldi mcg tosa fyri allar 
hvalhingar'

Vónandi taka røttu við- 
komandi hclta til eftirtcktar.

Vinariiga

John  Berg

og landi til hæði skomm og 
skaða.

Rátiskagrunn lil at trola i 
kilo cftir kilo skulu vit ikki 
hava. men við so nógvum 
grunnum og undarliga 
nogvum stuðulsvcitingum. 
sum nú aftur eru við at 
síggja dagsins Ijós í okkara 
so horgarligu og frælslyntu 
Føroy um. átti at horið til, at 
havt onkran tcirTa til i minni 
mun at javna føroysku av- 
rciðingarprísirnar nakað - 
clla hvussu?

Oll vilja vit gcra okkara 
til landsins og egið uppihald 
- fiskimenn og teir. ið stýra 
teimum eins og vit flakafólk 
okkara. og skal talan vera 
um hjá okkum um ikki at 
missa náttúrligu virðingma 
fyn okkara fiskimonnum - 
og tað er tað seinasta vit 
vilja - mugu eisini teir við 
giWfari hjálp laka scg saman 
nl at fáa okkum ftskin til 
virkingar í Føroyum.

Flakakvinna

NÝGGI HANDIL
rekturupp, N . F i n s e n s g ø t u  1 6
*  MÁNADAGIN 24. febr., kl. 13.
v ið
N Ó G V U M G Ó Ð U M I

t i l b o ð u m !

♦
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Útbúgvingarsamstarv Føroyar-Noreg:

Føroyskir næmingar 
til Noregs at 
læra oljuvinnu

Mikudagin 26 februar 1997 
verða í Føroyum 2 sam- 
starv savtalur við úibúgving- 
arstovnar í Stavanger und- 
irskriva<tar Teir norsku út 
búgv ingarstov narnir eru á- 
víkavist Stavanger mantime 
v ideregáende skole og Hog 
skolen í Stavanger Sam- 
band fekst við teir norsku 
utbugv ingarstov namar. tá ið 
Foroya Oljuídnaður og ALS 
v»»ru a oljumessu í Stavan 
geráheysti 19Seinsatu96 

Stavanger maritime v ide-

regáende skole fer miku- 
dagin 26 februar kl 9.30 á 
M askinmcistaraskúlanum 
við Ovggjarvegin at undir- 
skríva eina xtlanaravtalu 
viðTekniska Skúlan íTors- 
havn. Tekmska Skúlan í 
Klaksv ík. Føroya Sjómans- 
skúla og Maskinmeistara- 
skúlan Endamálið við av- 
taluni er. at nxmingarnir a 
tcimum føroysku skúlunum 
kunnu fara á Stavanger ma- 
ritime videregáende skole 
og taka styttri ella longri

skeið við atliti at oljuvinn- 
uni v ið støði i tcirra útbúgv - 
ing úr Føroyum M iðað 
verður upp á longri sikl eis- 
ini ínwíti. at mogulciki veríV 
ur fyri at skifta um lærarar 
millum skúlarnar 

Stavanger maritime v ide- 
regáende skole hevur siðani 

.  fyrst í sjeytiárunum ment 
serkunnleika innan ymiskl 
skeiðvirkscmi við atliti al 
frálandavinnu. l.d. heldur 
skúlin skeið í boriteknikki. 
brunnteknikki og automati

sering V'ið støði í hesum 
skeiðvirksemi er xtlan in  
eisini, at Stavanger mariti- 
me videregáendc skole ter 
al hjálpa við at upphyggja 
eitt skeiðvirksemi í Føroy- 
um við atliti at oljuvmnum.

Semnapartin mikudagin 
26 februar verðureisini av- 
tala undirskrivað millum 
Høgskolen í Slavanger og 
Fróðskaparsctur Føroya. 
men meiri um hcsa avtalu i 
einum øðrum tíðindaskriv i

Føroyingar 
í útbúgving

Útbúgvingar fyri foroyingar á TietgenSkulanum, TietgenSkolen Odense Business College

STYTTRI FRAMHALDSLESTUR
1 ár á handilsstudentaskúla
Upptokukrøv HF ella Studentaskula

Buskaparfroði a marknaðarokinum
Útbúgving til búskaparfroðing a marknaðarøkinum (markedsokonom) 2 ára framhaldslestur tnnan 
marknaðarfonng og aitjóða solu

The Marked Economíst Course
2 ára útbúgving innan aitjoða marknaðarbúskap Undirvisingin fer fram á enskum

Datamatikarautbugving
2 'h  ára edv-útbúgvmg í edv-umhvørvi.

Útbúgving innan útflutning (eksporttekniker)
-  4 ára útbúgving, har dentur verður lagdur á sølutøkni

Lysm garhefti og  a ð rir  upp lýsingar fáas t vk5 a t venda s æ r til T ietgenS kúlan

íbúð til foroyingar í Odense
Vit kunnu hjálpa til at útvega næmingabústað. um umsókn tín er okkum i hendi í seinasta lagi 1. 
m ars 1997

TietgenSkúhn, O d en se  Busm ess College. e r e in  C*’.
a v  landsm s bes tu  vinnulivsskúlum  við um leið  j z s
2 0  0 0 0  lesand i og  ske ið luttakarum  innan  —
handilsutbúgvingar T æ r útbúgvingar, vit ' —r ———
kunnu b jóða fram, eru læ rlingautbugvingar S5S5
handilsstuden taú tbúgvingar og  fram  - ~
haldslestur ínnan  m arknaðarfonng/búskap  S  ^55
og  útbúgvm g til d atam atikara  og  
eksporttekm kara  TietgenSkúlin  
h evur eisin i em a rúgvu a v  tílboð- 
um  m nan skeiðvirksem i um fram t 
kvold- og  fritiðarundirvising  
Á  skú lanum  arbe iða  5 2 0  
starvsfólk, og skúlin hevur 
um le ið  150 m ill kr. i  árhgum  
um setn ing i

Tietgen*Skolen
O D E N S E  B U S I N E S S  C O L L E G E

Normebakken 9, DK-5000 Odensc C. Danmark 
Tlf +0 66 11 57 47 
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Almenn skóta- 
gudstænasta
Flestu skótalir) kring landió skipafyri 
skótagudsurnusu hugsunordagm
Hugsunardagurin. ið 
verður hátiðarhildin av 
skntum um allan heim- 
in. til minnis um hjuntm 
Baden-Powell. ið bxði 
høvdu føðingardag 
hcnda dag 22. lehruar.

í ár eru tað 140 ár síð- 
an Baden-Powell varð 
horin í hcim. Olave var 
32 ár yngn 

Um Olavsøkumundið 
verða tað 90 ár síðan 
B P hevði ta fyrstu skót- 
aleguna úti á Brownsca 
Island Ikki mundi hann 
gnina at hetta tillak hann 
gjørdi fyri hesar 21 
dreingimar skuldi láa so 
stóran týdning fyri fnwn 
og ung í tiðini sum kom 

Hugskotið til skotaar 
heiðið. sum hann nevndi 
hclla Irítíðarítrív ið. tekk 
hann á Mafcking í Su<3 
urafrika. har hann hevði 
hrúkt unghngar til 
ørmdadreingir sum 
hjálp hjá herinum. og 
viðat úthúgva hennenn 
til hretska hcrin. har 
hann gjørdi txnastu sum 
hcry virmaður í m eirenn 
30 ár.

^  Á enskum v crður dag

unn nevndur Thtnking 
Day ella World Fncnd- 
ship Day. ti á hcsum 
degi hugsa vit um 
siovnara og skcHavinir 
okkara kring allan 
heimin

Ymiskt cr hvussu 
dagurin vcrður hildin 
knng knøttin. mcn 
heima hjá okkum cr sið- 
ur at víi hugsunardagin 
tara i kirkju. og aftaná 
hava eina hugnaløtu 
sarnan

Gudstxnastur verða í 
hesum sløðum

Argja Kirkju kl.
19.00, preslur Kjartan 
Mørkøre

Vestmanna Kirkju kl
17.00, prestur Uni Nxs

Fuglatjarðar Kirkju
kl 16 00. prestur Mar 
tin Rcstorff Jæohscn

Chrtstianskirkjuni kl. 
2000 . prcstur Nicls 
Pauli Daniclsen.

Talvan gongur til 
trama fyri Skotahjálp- 
ina

Skótagudstxnastan er 
eisini fyri almenningin- 
um 011 cru vxlkomin

Eydnuhjól 
á Tvøroyri
Tað er ikki hvønn dag, 
at skipað verður tyri 
eydnuhjoli. mcn levgar 
kvøldiðog sunnukvøld- 
ið I <>g 2 mars 1997 
fáa tvøráfolk og aðnr 
suðuroyingar rnøguleik 
an at fara á eydnuhjol’ 

Tað er Tvøroyrar 
Bóltfclag. sum skipar 
fyri tiltakinum. sum 
verður leygarkvøldið trá 
kl. l9.(X)og sunnudagin 
frá kl 16.00.

Tað verður rwígv gott 
at vinna á eydnuhjolin 
um, og hav;> fyriløkur 
og cinstaklíngar kring 
oyggjarnar latið allar 
vinningarnar 

Umframt eydnuhjól 
verður eisini lutascðla-

søta. har høvuðsvinn- 
ingamir verða cin uttan 
landsferð til Noregs i 
summar fyri 2 og ein 
storur modelhátur við 
motori, so hørnini hava 
cismi nakað at vinna. 
Drigið verður inoii end- 
anum scinna kvøldið

Mcðan eydnuhjólið 
og lutaseðlasølan fara 
frarn. verður møguleiki 
al keypa katli/te. epla- 
køku clla okkurt annað 
úr kioskini.

Tvøroyrar Bóltfelag 
vónar, at fólk møta fjøl- 
ment. tí pcnmgunn. ið 
inn kcmur, fcr óskerdur 
til ungdómsarheiði hjá 
felagnum.
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Søla og uppsufing
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