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Orðabók til
tey smæstu
Eftir Claire Henlex. Eyðna Magnussen
Txdíii úr enskum

Onnur ht'»km í røðini av
tnmum stónim, litføgrum og Ixruríkum klafTahókum til tey smxstu
Klalfahókin Orðab*>k
ger tað stuttligt at Ixra
um orð Hvør opna v iðger ávTst evni og orð, og
tá ið klaffarnir vcrða
latnir upp. koma mynd
Og orð til sjondar. iðeisim hava samband víð
evnið.
Hesin snildi málin at
nýta klaflár og orð, ið
lýsa mvndirnar. gevur

barmnum hetri fatan og
Ix n r tað at nýta orðini
rxtl
Bokin ger tað stutligt
at Ixra. og htríkumyndirnar stuðla harninum at
menna hugin og Ixra at
lesa og kenna orð aftur.
Eisini fáatey umráðandi
vitan frá bamsheini av.
Orðabokin er 28 síður
úr haldgt'iðum, ijúkkum
pappíri
Bókin kostar kr. 75 í
hokhandlunum

Eg e r i ik k i
Ø s k u fía
Bókadeildin hevur givið
út hókina Eg en ikki
Øskufía eftir Charlottc
Demalons
Hildigunn
Niclasen týddi bókina úr
enskum
Eg en ikki Øskufia er
stuttligt nútiðarxvintýr
um eina gentu. sum villist inn í xvintýrheimin.
Hon fer at kanna okkurt
løgið og hittir Reyðhettu
uttan fyri ta gomlu
mylnuna
Reyðhetta
heldur hana vera Øskufíu
Reyðhetta fønr Hildu.
sum gentan eitur. inn í
mylnuna. og har eru tey
øll kongar. drotnmgar.
gívrar. nsar. dvørgar.
úlvar. geitir. revar o.fl.
Ein annar. sum eisini er
har er prinsurin við
skónum i hondini Hann
leitar eftir Ø skufiu og
fx r Hildu at passa
skógvin. Hon passar

Samspæl millum
olju, fisk & ídnað

hann fullkomiliga. og
hóast hon mutar ímóti.
tekur hann hana v ið sx r
inn í xvintýrheimin.
Á hesi minmligu ferðini hittir Hilda Hans og
Gretu. Snjóhvítu og
Tummil Lítla. At enda
hittir hon eisini la røttu
Øskufíu. og fx r at enda
givið henni skógvin.
Henda vakra myndabókin er 28 síður í litum
og kostar kr. 87.

Fnrovar og lorovskl vinnulív hava stórar avhjóóingar
fyri framman í sambandi
vió moguliga olju í føroysku undirgrundini
Nógvir spurnmgareru. og
fleiri. sum cnn ikki cru oróaóir
Føroya Oljuídnaóur skipar fyri eini ráóstevnu í døgunum 2. og 3. juni saman
við norska orljufelagnum
Saga Petroleum Við verða
fólk frá norska vinnulívinum, sum kunnu greiða frá
sínum royndum. tá Noregi
stóð yvir fyri somu spurn
ingum.
Ráðstevnan kann hirta
undir. al føroyska vmnulivið faer persónligt samhand
við norskar arheiðsfelagar
Evnini á ráð ste v n u n i
verða fy Ig jan d i

Fiskurin

Hvørja ávirkan fer ein
rnøgulig oljuvinna at hava
á fiskivinnuna, hvussu fcrðast fiskurin á Føroyaleiðini
og eru mótstríðandi áhugamál imillurn hesar háðar
vinnugreimr ’ Fyrrverandr
tiskimálaráðhamn Jan H T.
Olsen. fyrrvcrandi nxstform ai\ir fyn Norgcs Fiskarlag. Vidar Ulrtkscn og Hjalti
i Jákupsstovu. Fiskirannsóknarstovan røða um hcsi
evni.
U m h vervið

Hvussu reka vit eina oljuvinnu við eini trygdarskipan. so at fólk og umhvørvið
cru tryggjað best møgulrgt.
Metingar av árini. sundurgreining av váða. oljuvemdartilhúgving og arhen>sumhvørvistrygd verður við-

gjøn av Saga og Alex Buvik. Føroya Oljufynsiting.
v iðgjørdar av Arne Nørrcvang. Biofar.
V in nulivið

Hvussu mcnmst vinnan á
landi. solciðis at henda kann
lúka tey nvggju krø v im ’
Hvussu fxst eút samsp.tl
millum verandi og framtíðar vinnu ?
Saga greiðir frá innkeypi
og sáttmálum Kolbjørn
Dyrli. horgmcistari frá
Florø og Karin Toftegaard.
Førova Oljufyristting. siga
frá lokalum rmgv irkningum.

krøv

Agnar Strømsncss,

h asu lcið an

O fjan
Royndir frá norskan oljuvmnu sum heild Rammukrøv. samspæl millum
mynduglcikar og vmnuliv,
nýtsla av lokalum vørum og
txnastum Finn Kristcnsen.
fyrrv olju- og orkumálaráð
ham og v innumálaráðham
M e n ta n

Avirkan á mcntan, mál.
samfelag, úthúgving og
upplxring A nld Nystad.
granskari.
S a m a n d rattu r

U tg e ró ars tø ð

Hvat skal til fyn at skapa
neyðuga grundarlagið fyri
eini úlgerðarstøð’ Fíggingarmodcll og lokaliserings-

Ráðstevnan cndar við cinum pallhorðsfundi um tcy
viðgjørdu cvmni, og tá er
cisim inøguleiki at seta tram
spumingar.

B ro t b u ru rd o ttið
I greinim hjá Vilhelm Jo- teir háðir stóru borgarliu
hannesen í Sosialinum í gjár flokkarnir x tla við bankum bankan var ein setmng- anum.
..Teir eru samdir um, at
ur dottin burtur
Vilhelm sknvaði. at orða- hankin skal privatiserast
skiftið um fyrispurningin Men teir cru ikki samdir um
hjá Óla Brcekmann um pri- hvus.su hann skal privativaliscnng av hankanum gav serast". skuldi standa.
tyðuliga ábending um, hvat

c^ivandi
tó n le ik u r
h p v t i vik//.s/<if)ti

Sosialurin - eisini ítróttur
fimm ferðir um vikuna!
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