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VIÐMERKINGAR

Ársins songrødd

Avsannan
Tormóður Djurhuus
Í grein á baksíðuni á
Oyggjatíðindi fyri mikudagin tann 23. í h.m. undir
heitinum »Risin longu
fingið hjálp«, verða m.a.
bornir fram hesir faktuellu
upplýsingar.
1) »Hetlendingar settu frá
byrjan av 50 milliónir í
skipið. Nú hava teir so
aftur spýtt í kassan.
Hvussu nógv hetlendingar samanlagt hava

sett í er fyribils ein
loyna«.

2) »Ein sannroynd er tað í
hvussu so er, at Mr.
Morgan, sum situr á
Hetlendsku oljumilliónunum, skrivaði undir
nøkur loynilig skjøl,
áðrenn sáttmálin endaliga varð undirskrivaður
av Smyril Line og skipið yvirtikið. Mr. Morgan tryggjaði Smyril
Line, at skipið kundir
yvirtakast«.
3) »Men ikki nokk við
hesum. Helendingar
hava eisini tryggjað
raksturin av nýggju

Norrønu í trý tey fyrstu
árini…«
Vit í P/F Smyril Line ógvast við, at slík tíðindi verða
borin út til almenningin, tí
hetta eru ikki bert rong
tíðindi, men eru hetta
upplýsingar, sum eru tiknir
beinleiðis burturúr leysari
luft.
Verður hervið boðað frá
hesum.

TÍÐINDASKRIV
4. umfar í tiltakinum
Ársins Songrødd, sum
er fyri Eysturoynna,
verður í Mentanarhúsinum í Fuglafirði leygarkvøldið kl.23:00 tann
3.mai. Aftaná verður
DJ-show, lasershow og
freestylerskapping. Tað

Nýggj nevnd í BLF
TÍÐINDASKRIV

Stevna fyri ættina í Túni á Toftum
TÍÐINDASKRIV!
Sum kunnugt er ættin eftir Hanus (yngra) og Jóhonnu í
Túni á Toftum fjølment í Føroyum og eru enntá ættarfólk
av hesi ætt í Íslandi, eftir dóttir teirra, Susanne og í Noreg
eftir syni teirra Joen, kallaður Tofta Jógvan.
Ættargreinirnar í Íslandi og Noreg sýna stóran áhuga at
koma higar í summar fyri at heilsa uppá skyldfólkini í
Føroyum.
Ættarfaðir okkara, Hanus og sonur hansara Tummas
sjólótust tann 30 apríl 1870 tá bátur teirra „Duen" gekk
burtur við 5 monnum - eystanfyri Eystnes.
Børn Hanusar og Jóhonnu (9) vóru:
1. Hanus Hansen
ógiftur
Toftir
2. Tummas Hansen - 1870 giftur v/Juliu Toftir
Tey fingu 1 dóttir
Thomina (gift til
TórshavnarHavnar)
3. Susanne Hansen
gift v/ Joen Petur
Tórshavn (fyrra gifta)
Tey fingu 1 dóttir
Hansina giftist á Vopnafjørðinum í Íslandi
3. Súsanna Hansen
gift /v Niclas Jacob,
Skipanes, (seinna gifta)
Tey fingu 1 dóttir
Katrina Maria, ógift
4. Joen Hansen
giftur v/ Anne Greta
(Húsar) Tórshavn
Tey fingu 1 dóttir
Johanne giftist til Stavanger,
Noreg
5. Anna Maria
gift v/ Joen Jacob Joensen, Húsar
Tey fingu 6 børn:
Clement, Johanne, Rakel, Hanus,
Katrina og Thomina
6. Justines Hansen
gift v/ Katrinu Toftum
Tey fingu 8 børn:
Billa, Hanus, Elisabeth, Andrias,
Jóhannus, Anton, Tummas Juul og
Karl

7. Johanne
Tey fingu 6 børn:

gift v/ JóanisLind, Svínoy
Elspa Sofie, Jóhanne Sofie, Pól,
Hans, Sigga, og Tummas
8. Hanus Hansen
giftur v/ Elisabeth, Æðuvík
Tey fingu 3 børn:
Magnina, Óla hans og Johanne
Sofie
9. Jóhan Hansen 1867-1960 giftur v/Mette Manelle, Nes
Tey fingu 7 børn:
Hans Jacob, Peter Hans, Tummas
Johan, Anna Kristine, Olaf,
Margretha og Henrikka

Ættarstevnan verður í Ítróttarhøllini á Skála Fríggjadagin
25 juli 2003-04-24
Eftirkomarar íð ynskja at luttaka, verða at tekna seg hjá
einum av niðanfyri nevndu, í seinasta lagi fríggjadagin 4
juli 2003
Veitslan er avmarkað til børn og barnabørn hjá nevndu
syskinabørnum við maka. Talan er soleiðis um eina
trímenninga og fermenningaveitslu.
Vegna fyrireikararnir:
Eftirkomari eftir Tominu:
Jóhannus Rubbeksen Tórshavn, tel 312341
Eftirkomari eftir Onnu Mariu
Elinborg Solmunde, Syðrugøta tel 441438
Eftirkomari eftir Justines
Josefina Jacobsen, Saltnes
tel 447438
Eftirkomari eftir Johanne
Flóvin Jacobsen, Velbastað
tel 328001
Eftirkomari eftir Hanus
Jovina Højgaard, Tórshavn
tel 312755
Eftirkomari eftir Johann
Emil Hansen, Nes
tel 447178

Oljulondini uttan fyri OPEC
fáa størri týdning
Tað verður ikki
OPEC, sum fer at
nøkta tann veksandi
eftirspurningin á
oljumarknaðinum,
men heldur onnur
oljulond. Tað heldur
norski oljumálaráðharrin
OLJUMARKNAÐUR
Árni Joensen
Altjóða orkustovnurin IEA

hevur júst almannakunngjørt eina framtíðarmeting
av oljumarknaðinum. Har
kemur stovnurin til ta niðurstøðu, at í 2030 fara 42
prosent av oljuni á altjóða
marknaðinum at stava frá
londunum í Miðeystri. Í
dag koma 28 prosent haðani.
Men hesum er norski
oljumálaráðharrin, Einars
Steenanæs, als ikki samdur
í. Hann sigur tvørturímóti,
at veksandi framleiðsla í
londum uttan fyri OPEC

fer at seta OPEC-londini í
eina verri støðu, enn tey
nakrantíð hava verið í
seinastu nógvu árini. Einar
Steenanæs sigur, at søgan
hevur prógvað, at tað eru
ikki OPEC-londini, sum
nøkta eftirspurningin, tá
hesin veksur, men harafturímóti lond, sum eru uttan
fyri felagsskapin.
Norski oljumálaráðharrin
heldur tí onga orsøk vera til
at stúra fyri, at ídnaðarlondini verða ov bundin at
OPEC-londunum, og hann

eru teir báðir Martin
Kjærbo Og Jákup Jacobsen, sum skipa fyri. Jákup skal harumframt
saman við Ragnhild Ellingsgaard vera frásøgufólk, tá ið Ársins Songrøddkappingin fer fram.
Bussar koyra til og frá
staðnum í sambandi við
tiltakið.

heldur lítið um framtíðarmetingina hjá IEA.
- Søgan hevur víst okkum, at IEA hevur mistikið
seg fyrr, og tað er skeivt at
halda, OPEC fer at fáa so
got tak á heimsmarknaðinum, sum stovnurin sigur.
OPEC-londini framleiða
ikki meiri olju í dag enn í
sjeytiárunum. Tann størsti
vøksturin er í londum uttan
fyri felagsskapin, sigur
Einar Steenanæs.

BLF, Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya,
hevur havt aðalfund, og
nýggj nevnd varð vald. Í
henni sita Atli Leo,
Esther Dahl, Hans Ellefsen og Niels Winther,
sum halda áfram í
nevndini, og Durita

Eliasen og Sigurð Ó.
Vang, sum eru nývald.
Úr nevndini eru farnir
Bergur Berg og Hilmar
Høgenni. Nevndin hevur
nú skipað seg við Niels
Winther sum formanni,
Esther Dahl sum nevndarskrivara og Atla Leo
sum kassameistara.

Stórt familjutiltak
í Argja Skúla
TÍÐINDASKRIV
Leygardagin 3. mai
millum kl. 14 og 17
verður møguleiki hjá
børnum og vaksnum at
koma ein túr á Argja
Skúla og hugna sær við
alskyns aktivitetum.
Tað er harmoniorkestrið og guitarbólkurin
hjá
Tórshavnar
Musikkskúla, sum skipar fyri familjutiltakinum. Peningurin, sum inn
kemur, fer til at fíggja
eina ferð til Íslands í tíðarskeiðinum 25. til 29.
juni, har orkestrini skulu
luttaka í eini norðurlendskari tónleika- og
musikkskúlastevnu.
Á tiltakinum á Argja
skúla verður ymist til
hugna og stuttleikar.
Nevnast kann køku- og
mattombola, burturluting,
bommtombola,
fiskibrunnur, klatriveggur, skeiðirør og hoppiborð. Eisini verður kaffi
og heitar vaflur til
keyps.
Kl. 15.30 fara tey
ungu í harmoniorkestrinum og guitarbólkinum
at spæla.
Tað
er
Nordisk
Musikskoleråd,
sum
skipar fyri stevnuni í Íslandi í summar, sum

verður hildin í Kópavogi. Børn og ung úr
øllum Norðurlondum
eru bjóðað við til stevnuna.
Evnið á stevnuni verður íslendska náttúran og
mentan. Luttakararnir
framføra sín tónleik
ymsastaðni og spæla
saman. Eisini verða útferðir gjørdar.
Tórshavnar Musikkskúli luttekur við tveimum bólkum. Einum harmoniorkestri við 42 luttakarum og einum guitarbólki við 10 luttakarum.
Savnandi parturin av
stevnuni er eitt stórt tónleikaprojekt, har ið allir
næmingarnir úr Norðurlondum, við teirra ymsu
tónleika- og mentunarbakgrundum, fara at
skapa og framføra tónleik saman. Tónleikaliga
úrslitið verður til í samarbeiði við næmingar og
leiðarar meðan stevnan
er. Listerligur leiðari av
hesum tiltaki verður
Paul Griffiths, sum er
tilknýttur
Guildhall
Scool of Music and
Drama í London.

