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Norðoya Røktarheim
700 Klaksvík

Sokt verður eftir summarfrítíðaravloysarum fyri siukrasystrar og sjukrahjalparum/ heilsuassistentum.
Lonar- og setunartreytir sambært sáttmala millum Foroya Landsstýri og avvarðandi fakfelag
Umsokn saman við avriti av prógvi og
autcrisation verður at senda til

Fyristoðukvinnuna,
Norðoya Roktarheim.
700 Klaksvík
L seinast 3 0 .0 4 97.

/®\Landssjúkrahúsið
100 Tórshavn

S jú k r a s y s t r a r
A Skaðastovum er eitt avloysarastarv leyst at
sokja sum skjótast og til 31. desem ber 1997
Talan er um starv við lonarbrøki 0 ,5 við dagarbeiði bert gerandisdagar
Løn- og setanartreytir sambaert sáttmála ímillum
Sjúkrasystratelag Føroya og Føroya Landsstyn.
Nærn tæst at vita um starvið við at venda sær
ttl Jenny Danielsen, virkandi deildarsjúkrasystir,
tlt 13540 kallara 81-1 3 3 ella til sjukrarøktarleiðsluna lokal 127
Sknvlig umsókn við avnti av prógví skal sendast

til Umsjonarmanm, Landssjukrahúsið, 100Tórshavn.
U m s ó k n a rfreist 26. m ars 1997
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Búskaporráðtð her a sinunt fy rsta møh við otjuverihna. Ráfltfl hevi)i fu n d vii) umboi) fv n Oljuráfitrgfftngamevndtna
oji f\n s itin g i gjár Mvnd Jens K Víwrif

Búskaparráð kunnar
seg um olju m álið
Ja n M

u ller

Týsdagin var fumlur í grólhúsbygninginum á Debesartrøð, tann fyrsti av sinum
slag. Tað var nyvalda Búskaparráðið, sum hevði
biðið
Oljuráðleggingarncvndina um em fund, har
tað ynskti at verða kunnað
um gongdina og stvtðuna í
øllum oljumálinum
Við á fundinum fyn Olju
ráðleggingarnevndina vóru
íomiaðurin Arni Olafsson.
Claus Rasmusscn og Allan

SkaaJum. iðdagligaarbeiðir
á oljufynsitingini
Allir sjcy limirmr i tíu
skaparráðnum vóru við á
fundinum Teir eru Bjarm
Olsen, tormaður, John Dan
iclsen. Gunnar i Liða. Jógvan Mørkørc. Malan Johanscn. Antlnn Olsen Mar
ner Jacobscn
Á fundmum fckk Bú
skaparráðið fckk ema frágrciðing um virksemi hjá
Oljuráðleggingamcvnd og

O ljufyisitini!, og tað varð
eisini kunnað um, hvussu
langt arbeiðiðer kom iðcitt
nú við at gera uppskot til
kolvetnislog og treytir og
rcglur í sambandi við fyrsta
útbjoðingarum fanð á før
oyskum øki
Somulciðis fingu limirnir
i raðnum frágrciðingma frá
O ljuráðlcggi n garnc v ndi ni
til landsstýrið trá 199.1
Sosialurin skilur annars.
at tað verður arbeitt við at

seta á stovn citt sekretanat
fyri Buskaparráðið Pengar
cru settir av til slíltt, soleiðis
at tað verður lættari hjá
ráðnum at arbcíða
Búskaparráðið, sum hcv
ur virkað síðani I januar.
fcr hclst at koma við síni
fyrstu frágreiðing út á
beystið.
Lesið sainrøðu við Bjarna
Olscn. f»»miann i Búskaparráðnum í komandi blað

Y m iskar m etingar
av A tlantsm ótinum
Nú um dagam ar kimngjordu BP og Slu’ll, at tey høvdu gjort eitt stórt oljufund
vestan fyn Hetland. Hetta hevur sett nýtt lív í vónirnar til hetta okió. Stutt
frammanundan hetta Jund varð kunngjørt var grein í hretska hlaðnum „ Financial Times har umboð fyri oljufelagið Chevron sóu rættiliga svart uppá
møguleikamar í økinum. Vit prenta eina umseting av greinini, sum vit halda
vísir, hvat okkurt av oljufeløgunum heldur um økið. Blaðið skrivar:

pi

Vestmanna
Timburhandil
Tlf. 24170

Lýsið^ sí osialinum

Áhugm hjá oljuídnaðinum
fyri tí nýggja økinum vcstan
fyri Hetland cr nú minkandi. júst sum oljufeltið
Foinaven fer at hyrja at
framleiða olju fyn fyrstu
ferð nakrantíð frá hesum
nýggja økinum. Tann minkandi áhugin kemur. sjálvt
um umb«Kl fyri landsmynduglcikarnar vátta, at sljorn
in cr sear v z l nøgd við úrslitini frá økinum, sum
summir høvdu roknað
møguhga við kundi gcrasl
cin nýggjur Norðsjógvur
Tað er cisini áhugi fyri tí
-H víta økinum« millum
Brctland og Føroyar Scin-

asla Iriggjadag biHlaði DTI
frá, at teir høvdu móttikið
21 umsóknir frá fcløgum.
sum høvdu áhuga fyri at
bjóða uppá øki í 17 útbjóðingurumfarinum. sum cndar
síðst í mars mánaðr
Mcn tað cr vzntandi. at
fleiri fcløg fara at minka um
aktivítetin. vegna ov høgar
útrciðslur og tcimum bland
aðu úrslitunum higartil
Ikki øll fcløg hava mist
áhugan BP saman v ið tcirra
sam arbciðsleløgum vcrða
mcira og mcira hjartskygdir, at gcologisku trupullcikarnir. tcimum hava vcnð
fyri á C lair-feltinum

størsla oljulclt i økinum tara skjolt at vcrða loystir
Tó so, at Spencer- Wintcr.
Icitmgarstjon hja Chcvron.
citt amcrikansk oljufclag
enn virkið i økinum. sigur
»Taðer hcilt grcitt. at ahugin cr kølnaður millum nøk
ur fcløg Fyri bert tveimum
árum síðani. var hcilt ógjørhgt at koma upp i part i
emum hlokki. Nu hevur
tann lyrsfa euforisman lagt
seg, og eru summi fcløg nú
bangin fyn, at tey hava
vassað ov langt út

lcløg fara at taka scg hcill
altur trá hcsum økinum. clla
tara at torhandla lcitingartrcytirnar um altur við DTI,
mcn harra Wintcr mctti. al
nøkur tcløg fóru at royna al
ganga saman viðøðrum um
blokkarnar vcslan tyri Hctland.
Tað cr lílið. sum kemur
út almcnt um nýggjastu lcitingarnar vcstan fyri Hclland. skrivar Financial
Timcs Nogv av tcimum tilsamans 161 holunum, sum
cru horað i økinum. iðcisini
verður kallað -Ailantsmot-

Taka seg a ftu r

Taðcr lítið sannlikt. al nogv
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u V cru kljNs.u' sum »tight
hoks«. t.v v onki lekur ut
ella vcfður kunngjon vuV
vi\jandi urshtum v.m.
Hogtstandandi tulk innan
olluM nnuna hava longu nu
sagt. at nóg\ lleiri horingar
mugu gerast. aiVenn \eru
liga potentialið kann staiV
testast. men al tað er ikki
sannlíkt. at okið kann kappast við Norðsiogvin
- Hetta er ikki eitt risastort i'ljuoki. sigur John
Browne. hargsti em hxtismaður hja BP. sum er opera
torur fy ti Fomaven teltið
Men verður hetta kortini eitt
tvdningarnukið oki tvri
Bretlandi og oljuidnaðinum
í síni heild
Tann nunkandi ahugin
stavar tra kostnaðmum t»g
trupulleikunum við at arheii'a á so djupum sjógvi.
har laó er prógvað. at sterku
streymarnir kunnu skaða
sveru stalhoristeingirnar
Gass

l itt annaó Ivnhrigdi. sum
cisini minkar um ahugan. er
taó nogva g a ssió . sum veróur tunnió vió jovnum millumhili. istaóin fyri olju
Sjálvt um fclt sum Foinaven. Sehiellion og Clair í
hov uósheitinum vóru oljufund, sohava nogv av teimum scmastu tundunum
venógass Atturmeldmgarnar eru. at tað er fyn tað
mesta gass. sum er at finna
haruti. sigur Jason Kenney.
ein ■analyst.. sum arheiðir
tyri WiksJ M aeken/ie oljuraógev arafelagitV

Oljugoymslur eru Ixttari
at útvinna enn gass. sum
krevur dyra útgerð i rorum
at fora gassið til lands Just
nu hevur Ongland eitt y vir
skot av gassi og eru solu
prisirmr lágir i loium. sum
kanska er ein frágreiðing
uppa. hví felogini ikki eru
so iðin at siga. at tað er gass.
tey hava tunnið. skrivar
Financial Times.
N økur fa ra onnur
kom a

Sosialurin hevur spurt seg
fyn hjá nokrum av oljufelogunum. sutn arheiða vest
an fyri Hetland Hcsi visa
a. at tað i ollum nýggjum
okjum vilja vera ymsar a
sktHÍamr galdandi
At
Chevron hevur valt at taka
seg attur kann eisini hava
nakað at gera við. at fyritokan hevur valt at gera
sinar ilogur aðrastaðni
Nvggja oljutundið hjá BP
visir. at her liggja goymdar
oljukeldur Spurnmgurin er
hara at okia um leitingina
Vit Ir.ctta. at fleiri av oljulelogunum. fara undir horing i ar. eitt nu ter Mobll at
horaa 1500 rnetra dýpi stutt
tra torov ska fiskimarkinum
Sosialurin frxttir annars.
at tað eru tleiri nýggj ol|ufelog. surn visa Atlantsrnotinum ahuga Try teirra
eru tað am enkanska Anadereo. tað kanadiska Pan
Canada og tað suðurkorcanska tclagið Pedeo
Eitf av hesum telogum
Anadereo hevur eisini vist
ti toroyska okinum ahuga

I đag eru fylgjandi partafelog undir tvingsilsavtoku
strikað ur partafelagsskranni
Skrasetingar nr. P/f 149. P/f N yb org. 926 Lopra
Skrasetingar nr. P/f 331. P/f S u ð u ro y ar Bokhald ss to v a . 9 5 0 Porkeri
Skrásetingar nr. P/f 595. P/f T h o rva ld Th orste in s s o n , 8 00 Tvoroyri
Skrásetingar nr. P/f 726, P/f O laf H an sen 100
To rs h a v n
Skrasetingar nr. P/f 863, P/f R oyndin. 100 Torshavn
Skrasetmgar nr. P/f 865. P/f R ek la m u v irk ið
Laksafo ss 700 K laksvík
Skrasetmgar nr P/f 1211. P/f R andalur. 750 Viðareiði
Skrasetmgar nr P/f 1535. P/f Teldu Team . 100
To rshavn
Skrásetmgar nr. P /f 1843. P/f i Flatabo. 350 Vestm anna
Skrásetmgar nr P/f 2125. P/f Nonheyggur. 235

Dalur
Skrásetingar nr. P/f 288. P/f Nolsoyar Mekaniski

Verkstaður. 270 Nólsoy
Skrásetingar nr. P/f 298. P/f Eysturoyar Koyri-

skuli. 625 Glyvrar
I dag eru fylgjandi partafelog undir trotabuarviðgerð strikað úr partafelagsskránni:
P/f Super Dekk Service. 100 Torshavn
80. P/f Klakkur. 700 Klaksvik
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I dag eru fylgjandi partafelog undir trotabuarviðgerð strikað úr partafelagsskránni:
Skrásetingar nr P/f 241

P/f Máling. 490 Strendur

Skraseting Foroya
tann 10 mars 1997

Kristin Balle

&
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Heystskeiðið á Húsarhaldsskúla Føroya
Ht tia t rn nteniintiumir tí ht \ stskeiðnum u Husarhaldsskula Føm ya
la rarar trirru Aftust frú \ m \tru Anja httksen.
Klaksvik F h th tih Jt'mstm. Klukwik H u ht lh Akursmørk larurt JtmhihJHrnrtkst n. Itrran linu Mtu>nusstm. Klakwik
Htirhuru Hjt hn. Tórshux n. nyj Johunna u Tjtilúruflotti. Iritiari Frmst frú vinstru. Sótvør H rnnkst n Vi stmanna, Jaktrha
V H anstn Vt stnutnntt Ht inta Holtn Jtu th u n . Ttrrshasn. k ritJa Maria LiAastrin. Klaks\ik. Kristma Jattthsrn. Lrtrvik
og Lriia Jnhanst n Miúvúgur

Mýs
I vctur savnaði ..Ungmannatelagið Virkið" fólk
a\ Sandi. ur Húsavík og
Skopun at venja sjónlcikin
...Mýs og Mcnn" eftir John
Stcmbeck.
Leikurin gongur fvri seg
a garði i Saiinas-økinum a
kalitornisku vesturstrondini Har eru arheiðsfólk. ið
koma tcrðandi aðrastaðni
Irá. arheiða á gørðum ema
tíð og tar.i -i a. viað attur
Tv eir av hcsum arhcuVm >nnum eru ( icorge og
I.enrue Lennie er stórur.
sterkur og harnsligur mað
ur. sum hevur alsk til alt
bleytt. mcn sum viðøtiligu
megi Mnari ger skaða uttan
at vílja tað sjalvur
Oskar Hemianscn hevur
týtt leikin til toroyskt. og
..Virkið*' hev ur hiðið Simun
av Skarði um at skipa leikin
av nýgjum
Leikurin er fyrr spxldur i
Havn í 1954 og i Vestmanna
I I9M
Nú eru fólk so til reiðar
at spoxla heima á Sandi
Frumframfórsla
verður
lcygarkvoldið

o
gm
enn á Sandi

leikstjori er Laura Joensen.

R æ k ju v irk ið
n ý g g ja n s tjó ra
Rxkjuvirkið á O yn hevur
tingið nýggjan stjóra.
Hann eilur Sotus Poulsen
og er úr Ljósáum
Sotus Poulscn er úthúgvm Iramlciðsluvcrklroðing

Føroya Handverkarafelag

heldur
enn klandu r

Skrasetmgar nr P/f 621
Skrasetmgar nr P f

$ f

a

ur og hcvur seinastu trý ár
im starvast hjá Faroe SeatiHid í Hirtshals
Hann tekur við sum stjón
I . april

/ grein í Sosialinum 27. febrnar
hava vit briikt orðið klandur um
Føroya Handverkarafelag. Tað
rætta er osemja, siga teir

’lað var í grcinmi ..Høgm
Hojgaard frítikin lyri jllar
uppgávur", at Hans Karl
S jíti. ncvndarlimur i For
oya
H andverkarafclag.
sigur Sosialin hava hrúkt
skeiva orðing

■Taðcr skeivt ai lcggja
Foroya Handverkaralclag
undir k la n d u r R xttan er
at siga. at oscm ja hevur
vcrið um okkun mát. sig
ur Hans Karl Saltá
Fað er hcrvið gjøn

