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Aðalfundur
hjá
Cøliakifelag
Føroya

10. m ai 1997 í M B F-h ú s in u m , 
ís lan d sveg i 10, Tó rsh avn

Fundurin verður settur kl. 14.00 við hesi skrá: 
Maríta Olsen, formaður í Cøliakifelag Føroya. 
b)Oðar vælkomin og setur fundin

Kl. 14 .15-15 .00
Dr med. E. Gudm and-Høyer, yvirlækni á Medi- 
cinsk-gastroenterologisk afdeling F. Kobenhavn 
Amts Sygehus í Gentofte, heldur alm ennan  
fyrilestur um evnið: Coliaki hjá vaksnum

Kl. 15 .00-15 .30
Høvi at seta spumingar. Óli Jacobsen, med. 
yvirlækni á Landssjúkrahúsinum, serlækni í 
garna- og tarms|úkum, tekur samanum

Fundarstjori: Jakup Mørkore

Kl. 15 .30-16 .00  
Kaffisteðgur

Kl. 16.00
Aðalfundurin settur:
1. Velja fundarstjóra
2. Ársfrágreiðing formansins
3. Grannskoðaður roknskapur framlagdur 
4 Límagjald ásett fyri komandi ár
5. Velja nevnd, tiltakslimir og grannskoðara
6. Innkomin mál
7. Ymiskt

Øll áhugað eru vælkomin á fundin.

NEVNDIN

Føroya
Sparikassi
Søkt verður eftir avloysara at byija í telefon- 
avgreiðsluni í Føroya Sparikassa skjótast 
gjørligt.
Skrívlig umsókn verður at senda til Føroya 
Sparikassa. jx»stboks 34, l lOTórshavn, att.: 
Starvsfólka- og útbúgvingardeildin, í sein- 
asta lagi I0. mai I997

S tarvsfó lkade ild in  
Postboks 34  

110 Tórshavn SPARIKASSI

1. meistari
S ø k t  v e r ð u r  e f t i r  1 .  m e i s t a r a  t i l  í s f i s k a -  

p a r t r o l a r a .

Tlf. 83744

Deyvaf elag Føroya
Skrlvstovan í Deyvahusinum -Effata«, íslands- 
vagur 10 B, ar opin mánadag-fríggjadag Id. 9-15. 
Tatefon 17597. Tatofax 13009. TakatteJefon, ríng 
0032 og bið um 16929. Umafundur hvørt mána- 
kvatd kL 19-23.

■ ■i■■ -iTi »an m s t

Skeið I lættlisnum 
barnabókmentum
Bókadeild Føroya Lærarafelags skipar fyri norðurlendskari stevnu í 
barnabókum, ið eru lættar at lesa

28. - 30. mai veríkt Uettlisnar barnahókmentir á skránni í  Noráurlandahúsmum
E ir ik u r  L in d e n s k o v

AnnaO hv«trt ár vcróur norð- 
urlcndsk slevna hilđin. har 
bókavørðar o. o. við áhuga 
fyri harnalxíkmcnlum koma 
saman. i ár er tað Bókadcild 
Føroya Lxrarafelags. ið er 
vertur fyri stevnuni. sum 
vcrðurum Ixttlisnar barna- 
b<ytmentir.

Stevnan verður í døgu- 
num 28 30 mai, og koma
eini 20 fólk úr hinum norð- 
urlondunum.

Frá Bókadeildini siga tey. 
at talan er um fólk. ið koma 
ymsastaðms frá. Onkur um- 
boðar kenslumálaráðini. 
summi eru teldufólk. onnur 
bókavørðar meðan nøkur 
umboða Ixrdu háskúlamar.

Stevnan verður í Norður- 
landahúsinum. og fara um- 
boð úr ymsu norðurlondu- 
num at greiða frá tí, ið tey 
arbeiða við í samhand við 
Ixttlisnar bamabókmcntir. 
Úr Føroyum fara ymisk at 
greiða frá. eitt nú Doris 
Hanscn um ley brekaðu í 
Føroyum, Regin Ellings- 
gaard um Intemetið og um

Norðurlcndska Skúlanctið 
Hann fcr cisini at siga frá, 
hvussu heimasíður verða 
gjørdar o. s. fr. Martin Nxs, 
landsbókavørður fcr at 
grciða frá um føroyskar 
bókmentir, og Hans Trygvi 
Teirin fer at tosa um cvnið: 
Tey brekaðu - tabu í før- 
oyskum bókmentum.

^  _ _  tvs. Handils- og ídnaðartnn ovist nvør
málinum, ti avgerðir tiknar 

_  i hesum spumingi hava
__ stóran týdning fyri oljuídn-fer at umsita 

marknamálið
Jan M ú ller

Hóast nýggi bretski for- 
sxtisráðharrín, Tony Blair 
er um at vera liðugur við at 
sela teir mongu ráðharr- 
arnar í síni stjóm, so er íkki 
heilt greitt, hvør ráðharri 
ella vararáðham fer at hava 
ábygdina av marknaspum- 
inginum Neyvan er hctta 
hcldur tað málið, sum bevur 
størst skund hjá nýggju 
Labourstjórnim at fáa 
avgreitt, nú flokkurin skal 
til at finna seg sjálvan aftur 
á trúnini cftir 18 ár úti í 
myrkrinum

Og tó - spurningurin um 
markið við Føroyar hcvur 
helst nógv størri týdning 
fyri hrctskar myndugleikar, 
enn føroyingar ilestir geva 
sxr far um. Soleingi cingin 

, scmia cr mørd um markið

er ein stórur partur av 
áhugaverdum øki millum 
Brelland og Føroyar, sum 
hvørki av londunum kann 
nema við. Her er serstakliga 
talan um tað stóra hvíta 
øluð.

Eftir tí sum Sosialurin 
hevur skilt, so verður tað 
ikki Joycc Quin. fyrrverandi 
varaultanrikisráðharri í 
skuggastjórn Labours, sum 
fxr marknamálið sum sftt 
málsøki

Valdagin hevði blaðið 
samrøðu við hana. har hon 
gjørdi greitl, at hon fór al 
gera alt fyn at kunna seg 
um málið. kom Lahour til 
valdið og hon skuldi umsita 
tað.

Tað verður Doug Hen- 
derson. sum skal umsita

ini og ikki Joyce Quin. sum 
áður hildið Hon verður 
ístaðin sctt sum vararáð- 
ham  í innanríkismálaráðn 
um.

Men umframt ultanrHtis- 
málaráðið, so hevur eisini 
handils og ídnaðurmála 
ráðið okkurt at siga í spuro- 
inginum um markið. Her 
kcmur John Battle. sum 
varð orkumálaráðharri í 
skuggastjórnim, at umsita 
orku og harvið cisini olju- 
málini. Tað verður tí hildið, 
at hann saman við Doug 
Hcnderson verða mennimr. 
sum koma at taka avgcrðir 
og stýra polilikkinum í 
spurninginum um markna- 
áscting millum Føroyar og 
Brctland.

Hóast talan er um citt 
uttanrikispolitiskl mál. so 
stcndur cisini grcilt. al DTI,
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