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Síðstii útkall til oljumessu í Aberdeen:

O ljuvinnan
lop fjøl til
a ð ra r vinnur
Uttan mun til hvønn týdning ein oljuvinna beinleiðis kann fá a fy ri okkum,
so kann hon gerast ein lønandi vegur
til a tfa ra inn í heilt nýggjar vinnur,
sum liggja langt u ttan fýri oljuvinnuna, tnen har oljuvinnan sum slík er
við til at seta hetta í gongd sigur
Kjartan Kristiansen, stjóri á Menningarstovuni, sutn í hesutn døgutn
fyrireikar føroysku luttøkuna á ctltjóða oljumessuni í Aberdeen. Hann
sæ rfegin, at fleiri vinnufyritøkur eru
við

J an M uller
Marknaavtalan millum Føroyar og Bretland hevur
longu fingið ítøkiligar avleiðingar. Eitt nú er undirtøkan fyri at vera við á
altjóða oljumessuni í Aberdeen í heyst rættiliga stór.
Fyri at fáa so nógvar av
teimum í vinnuligum høpi
við á framsyningina hevur
Menningarstovan lýsing í
bløðunum. Tær fyritøkur.
sum vilja vera við á føroyska básinum og sum ikki
longu hava biðið um og
tryggjað sær pláss. skulu
venda sær til Menningarstovuna innan 4. juní.
Kjartan Kristiansen. leiðarí á Menningarstovuni sigur. at føroyski básurin verið
100 kvm. Tað vísir seg. at
fleiri av fyritøkunum ynskja
at vera fyri seg sjálvar og
hava sín egna bás á básinum. Hetta heldur Kjartan

Um ikki so langa tíð
verður sett á føroysku
undirgrundina. Hetta kann
fáa týdning fvri aðrar
vinnu eisini. Mynd jan
Kristiansen vera sera áhugavert. tí tá kann man
siga, at fyritøkumar veruliga tosa um business. -Tað
haldi eg er sera positivt,
men hinvegin er tað so ein
tmpulleiki hjá hinum. sum
ikki júst vita. hvussu tefr
skulu bera seg at sum ein
lítil veitari til hesa nýggju
vinnuna. Eg hugsi serliga
um teir nýggju og smáu
veitaramar - at fáa teir fram.
Menningarstjórin vónar,
at so nógvar fyritøkur sum
gjorligt vera við, tí tað
hev ur nógv at siga at knýta
samhand við útlendskar
fyritøkur, nú áðrenn leiting
tekur seg upp á føroyskum
øki. Menningarstovan verður niðurringt av fyritøkum

í útlandinum. sum vil veita
tænastur í sambandi við
komandi oljuleiting. Tað
eru m.a. hesar fyritøkur.
sum føroyingar sjálvur eiga
at hava samstarv við m.a.
sum umboð fyri ávísar vørur. ið verða brúktar í aljóða
oljuvinnuni.
Fyrstu ferð. at føroyingar
vóru við á eini oljumessu
var i 1995 í Aberdeen. So
vóru teir aftur við í 97 og
so í Stavanger í 98.
Kjartan Kristiansen er
sjálvur fegin um. at marknaavtalan er gjørd og heldur
hana vera sera væl ..timað"
til oljumessuna. Hjá teimuni fyritøkum. sum longu
hava fyrireikað seg til I.
útbjóðing kemur ein slík
messa væl við. tí hon er ein
týðandi uppfylging av tí
arbeiði. sum higartil er
gjort. Men tað hevur sum
sagt eisini týdning at fáa
nýggjar smáfyritøkur við.
Eisini Oljumáladeildin
verður við á oljumessuni.
Sosialurin skilur. at hóast
tað enn ikki er heilt greitt.
hvussu ein I. útbjóðing fer
at síggja út. so ætlar Oljumáladeildin kortini vera við
á messuni. ma. fyri at fáa
útlendsk feløg og fyritøkur
at vísa einum føroyskum
bási við føroyskum vinnulíviðáhuga. Herálvur Joensen. leiðari á Oljumáladeildini sigur. at tað uttan
iva hevur týdning fyri føroyskt vinnulív. at teir eru
við. Hvat viðvíkur fyrstu
føroysku útbjóðingini so
verður helst møguleiki fyri
seinni at lýsa hesa á ein ella
annan hátt í t.d. London
seinni í ár.
I samhandi við messuna
verður eisini ein ráðstevna.
sum hesaferð snýr seg um
framtíðar avbjóðingar í hesi
vinnu
undir heitinum
..Nýggjar avbjóðingar nýggj svør". Eisini verður
eitt panelorðaskifti undir
heitinum ..Vision 2020“. So
talan verður um rættiliga
áhugavert seminar eisini.
Kjartan Kristiansen heldur
tað kanska eisini fer at vera
áhugi hjá politikarum at fara
til ráðstevnuna. Uttan iva
verður Eyðun Elttør. oljumálaráðharri við á messuni
í Aberdeen. sum verður í

døgunum 7. til 10. september.
Lo nand i v e g u r til
n yg g jar vínnur

Kjartan Kristiansen telist
millum teirra. sum ikki trýr
uppá. at ein oljuvinna verður okkara bjarging sum ijtið.
tí erolja í undirgrundini. so
varir hon ikki ævigt. Men
hann metir hesa vinnu kortini at hava stóran týdning
fyri okkum føroyingar. Hon
kann gerast ein lønandi veg-

ur at fara inn í heílt nýggjar
vinnur. sum liggja langt
uttan fyri oljuvinnuna. men
har oljuvinnan sum slik er
við til at seta hetta í gongd.
Tað er nú vit skulu læra tað
vit skulu læra til aðrar meira
framkomnar vinnur. Her
verður ikki minst hugsað
um hægri og meira krevjandi teknikk. kommunikatión. logistikk osfr.

Føroyar luttóku á
oljumessuni í Slavanger í
fjør. Her greiðir Kjartan
Kristianssen tí hretska
oljumálaráðha rranum.
John Rattle frá áhuganum
hjá føroyskum vinnulívi at
vera vð i eini oljuvinnu.
Mynd jan

S e rtilb o ð frá
M a e rsk A ir
3 dagar í Athen

930,-

fyri tivenn í d up u ltkam ari

Við í prisinum eru 3 dagar og 2 nætur á Hotel Rivoli,
flogferð Vágar - Atben - Vágar við M aersk Air,
morgunmatur og ferðaavgjøld U m fra m t h e tta
g evu r h vo r fe rð a se ð il 4 0 0 0 E u ro B o n u s stig .
Tilboðið er galdandi til 13. juni og frá 16. august til
31. oktober Frá 14. juni til 15. august
er kostnaðurin 5.290,- kr. pr. persón.
Fyri eykanæ tur er kostnaðurin 140,- eyka pr. nátt.

3.840,3 dagar í Billund

fyri hvønn í d up u ltkam ari

~

Nú er møguleiki at vitja t.d Legoland fyri ein sera bíligan
penmg. tí við i prísinum eru 3 dagar og 2 nætur á Hotel
Legoland, flogferð Vágar - Billund - Vágar við Maersk
Air, morgunmatur og ferðaavgjøld U m fra m t h e tta
g evu r hvør fe rð a se d il 1200 Eu roB onu s stig. Tílboðið
er galdandi til 14. september Fyri eykanæ tur er
kostnaðurin 620,- eyka pr. nátt.

• Ti! allar <erdif verður avslattur veittur fyn børn undir
17 ár. Flogfelag Føroya og Maersk Air hava eisini hópin
av ødrum sertilboðum til ymisk lond í Europa. Ring og
bið um príslista ella kom inn til Fiogfelag Føroya og fá
meira at vita...

□

M A E R 5 K AIR

A ðalum boð í Foroyum : Flogfelag Føroya
Aarvegur, 100 Tórshavn. Tel 31 10 25 • Flogvøllurin, 360 Sørvagut Tel 33 27 55

