
10 tíðindablaðið Nr. 106 -  7. JUNI 1997

Kendur bretskur útvarpsmadur ger sendingar um Føroyar:

B retar skulu nú hoyra  
hvat fø roy ingar halda  
um m arknatræ tuna
Nógvir bretar vita ikki hvat og hvar Føroyar eru. Enn 
minni vita teir nakað um marknatra tuna millum Føroyar 
og Bretland. Hetta cetlar BBC-joumalisturin Roger Hea- 
ring at gera nakad við. í  einum av best umtøktu sending- 
unum í bretska útvarpinum fáa fleiri føroyingar við løg- 
manni á odda høvi at siga sína hjartan hugsan um Bret- 
land og aktuellu marknatrætuna.
J an  M l l l e r

Hetta er tíðin, lá útlendskir 
journalistar plaga at vitja 
Føroyar Hetta árið er so 
heldur einki undantak í so 
máta. Herfyri var eitt stórt 
lið av donskum ferðavinmi- 
loumalistum á vitjan Ein 
týsk sjónvarpssløð hevur 
sent eitt lið til at gera send- 
ing um Føroyar, og í hesum 
døgum vitjarcisim  journa- 
listur frá svenska hlaðnum 
Expressen.

Tað. sum đrej' ir, er b*ði 
føroyska náttúran, tað cr 
háskaparliga kreppan. tað er 
oljan og ikki minst filmurin 
um Barabaru. sum tykist at

kunna gerast besta PR fyri 
Føroyar nakrantíð í søguni

BBC m aóur her
Umframt hesi tíðindafólkini 
er so eisini ein av kendu 
journalistunum hjá BBC í 
Bretlandi Hann eitur Roger 
Heanng og staryast í dag 
við BBC Radio. Aðurhcvur 
hann arbeitt hjá bretska 
sjónvarpinum og var í 3 ár 
teirra maður í Afnka 

Nú hevur hann so lagt 
leiðina til Føroya. og tað. 
sum serstakliga hevur 
fíngið hann at vísa Føroyum 
ans eru søgurnar um. at 
føroyingar eru hugaðir fyri 
at fáa altjóða bankaverðina

Húsini
Rasmusargota 9 (Homabo) eru til solu, 
um hóskandi bođ fæst.

T l f . 1 0 9 6 3  • 1 8 0 2 3

Sølufólk søkist
til Tíðindablaðið Sosialin
V it sóknast eftir einum sølufólki til 
at taka sær av tí dagliga arbeidinum  
við sølu og Ivsingum.

X iL
ert ágrýtin og álítandi,
dugir og dám ar v x l at tosa í telefon,
hevur iæ tt við at tosa við fólk,
hevur áhuga fyri telduarbeiðí.
e rt før/ur fyri at arbeiða undir tíðartrýsti,
hevur hugflog og dug ir at festa tað
á  pappír
og kanst byrja skjótast gjørligt.

eitt spennandi og m ennandi starv, 
gott arbeiðsum hvørvi, 
m øguleika fyrí at ferðast kring landið. 
sam skifti uttanlands við v iðskiftafólk okkara.

U m sóknarfreist: 11. jun i. Løn sm b. avtalu.

Tú ert v x lkom in  at ringja tlf. 11820 og hoyra 
m eira um  starvið. Spyr eftir Jan e lla  M ariu.

at seta seg nuVir í Føroyum 
og harvið kunna troyta 
fynmunir av. at Føroyar cru 
ikki limir av ES.

-Nú hava vit i bretska 
ríkinum havt seravtalur fyn 
bæði Man og Gumsey. suni 
hava megnað at fáa altjcíða 
bankavcrðina at seta seg 
ntður har Áhugavert kann 
vera at síggja. um Føroyar 
hugsa tað sama og hvussu 
hetta fer at roynast fyn eitt 
grannaland. sum ikki er 
partur av ES.

Helta cr so bert ein partur 
av tí, sum Roger Heanng 
ynskir at hoyra nakað um . 
hann ynskir siálvandi eisini 
at fáa nakað al vita um 
kreppuna og trupulleikar- 
nar. sum gjørdust so ál- 
varsligir fyrst í 90-unum og 
hvussu tøroyingar hava 
royni at bast hcsum trupul- 
lcikum.

M a rk n a trx ta n  eisini 
vU>
Roger Hearing ætlar sær

Roger Hraring vitjar i 
hlai)húsinum hjá Sosial- 
inum á Argjum. har hann 
srtti hluAstjóranum spurn- 
ingar srrstakligu um 
murknatrartuna

eisini at viðgera markna- 
trætuna millum Føroyar og 
Bretland í scndingmi Hann 
sigur, at tá hann gjørdi 
forkannmgar sínar. kom 
hann eftir, at her var eitt 
mál. sum føroymgar góvu 
scrstakan gætur. og tað var 
marknatrætan við bretar 

-Eg haldi hetta kundi 
venð áhugavcri at tikið við. 
ikki minst tí. at nógvir 
bretar als cinki vita um 
Føroyar ella hvar Føroyar 
liggja og tíansheldur vita 
nakað um. at taðer finst ein 
marknaósemja við Bret- 
land

Eg haldi tað cr rætt at 
geva føroyingum møgu- 
leika at siga sína hugsan um 
hclla málið og sjálvandi 
etsini at gcra støðuna upp 
fra brctskari siðu

-Mrrkir tai). al hrrtskir 
polilikarar hrr fara a t fáa  
høvt til at hoyra, hvat 
føm yingar mrtna ?

-Eg fari al gcra mitt hesta 
fyrí al kunna fáa fram mcin- 
ingarnar hja tøroy ingum um 
hctta málið. og tað cr so 
ncyvan nakað. sum bretar 
hava møguleika at hoyra 
ofta.

Rogcr Hcanng hcldur 
fyri. at um ikki Tony Blair 
hevur møgulcika at lurta. so 
fara hansara ráðgevar helst 
at gera tað

Eingin ivi cr um. al send- 
ingin clla scndingarnar hjá 
Roger Hcanng í BBC fara

at vekja ans. tí hctla cr bæði 
eilt forvitnisligt evni og 
scnditíðin er eisini ein tann 
bcsta

Talan er um sendingina 
„To Day" sum er eitt so- 
kallað ..Morning breakfast 
Show". ið verður mett sum 
ein av tcimum mcst scnøsu 
sendingunum y virhøvur 
Tað eru serliga politikarar. 
vinnulívsfólk og annars tcy. 
sum eru við til at skapa 
mciningarnar. ið lurta eftir 
hesi sendingini

Rogcr Hearing cr vfsir f. 
at hetta cr ikki scinastu ferð 
at hann vitjar Føroyar. - 
Land tykkara er ótrúliga 
vakurt við tí skiftandi veð- 
urlagnum Landið sýnist al 
vcra væl umgingið og slýrt 
og fólk sýnast cisini at hava 
storan áhuga fyri at varð- 
veita og vcrja umhvørvið

Foroya Landsstýri 
Undirvísingar- og m entam álastýrið

S k r iv a r i /M á ls v ið g e r i
Stmrvið:

Almanna- og heilsum álastýnð  fyrtsitur alm annam al, 
hetlsumál. ibuðarm al og arbeiðsm arknaðarm ál.

U ppgávur skrivarans verða i hevuðsheitum
• Vera sknvari hjá stýrinum.
• Umsita virkisokt, sum  verða løgd M sknvaran
• M álsavgreiðsla.
• Fynreika arbeiðsuppgávur í stýnnum.
• Sknva fundarírágrctðingar.
•  Aðrar uppgávur

Forteikakrøv:
Vit h u g sa  okkum, at tú  hevur útbúgvm g og royndir i 
sknvstovuyrkinum og  góðan kunnleika til edv Tú ert 
stinn/stinnur i tøroyskum , h *vur góð sam starvsevm r. 
og dugir a t arbeiða sjáhrstøðugt

Tað e r ein fyrimunur, at tú hevur HH-, s tudents- ella 
HF-prógv.

Vitbjðða:
• Almanna- og heilsum álastýnð verður skipað, og verð- 

ur tú sjálv/sjálvur í áv ísan  mun við til at m ynda starv- 
ið.

•  Starvið er spennand i við skrftandi uppgávum  og vv5 
nógvum  samskifti útettir.

Tú kem ur at arbeiða í em um  spennandi umhvorvi við 
skittandi uppgávum  í te ttum  sam starvtð við poktiskar 
myndugteikar og stovnar á alm anna- og  heilsuøkmum

Setartar- og lontartreytlr:
Starvið verður tont sam bæ rt sáttm ála miHum Føroya 
Landsstýn og  S tarvsm annatelagið og  verður lønt i 18/ 
20  lønarflokki

Viðmerkjast skal, at setanarokið  tevnir um aðalsfyrim 
og Løgm anssknvstovuna

Umeókn:
Umsókn við prógvum o.ø  skal sendast:

Almanna- og heilsumaiastyrinum 
Postrúm  64 
110 Tórshavn

Umsókn skal vera okkum i hendi i sem asta  iagt 18. 
juni 1997.
Starvid verður se tt skjotast titber

Mein taest at vita um starvið við at venda sæ r til H egna 
Joensen , alm anna- og heilsum alastjora. a ttt 11080


