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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Skulu børn verða vrakað?

Nú lítið hevur verið at frætta um oljuleiting her heima
í eina tíð, og nú tað er sannlíkt, at tað neyvan verður
nøkur boring á landgrunninum fyrr enn í 2005 ella í
2006, sum er seinasta freist at bora teir fýra írestandi
brunnarnir í 1. útbjóðing, so eru tíðindini frá risastóra
amerikanska oljufelagnum ChevronTexaco um, at tað
fer at bora ein brunn skamt frá markinum í summar
sera kærkomin. Og nú verður so meldað út í
tíðindaskrivi frá felagnum, at tað er farið í samstarv
við kenningar, sum eru virknir á føroyska
landgrunninum, nevniliga norska Statoil og danska
Dong.
Hetta kann bara ljóða væl í oyrunum hjá teimum, sum
helst síggja, at oljufeløgini halda fram við sínum
virksemi á Atlantsmótinum hóast væntandi úrslit í
mong ár. Nettupp Statoil og Dong eru oljufeløg, sum
eru rættiliga virkin við Føroyar, og at tey nú "farma"
inn í eitt loyvi í bretskum øki so nær markinum eisini,
kann bara bera boð um, at tey framvegis trúgva uppá
Atlantsmótið.
Í tíðindasendingini í Útvarp Føroya mikukvøldið segði
stjórin í Statoil, Rúni Hansen, at teir síggja samstarvið
við ChevronTexaco nær markinum sum ein møguleika
at fáa sær týðandi vitan, ið kann brúkast í leitingini við
Føroyar eisini. Hetta eru áhugaverd úttalilsi, nú vit
vita, at brunnurin, sum Statoil og hini feløgini fara at
bora hinumegin markið í summar, liggur ikki so langt
frá økjum á føroyska landgrunninum, sum helst verða
boðin út í komandi útbjóðing.
Vit kunnu ikki annað enn lesa burtur úr hesum
tíðindunum, at eitt felag sum Statoil, fer at liggja
rættiliga frammaliga, tá boðið verður út aftur á
landgrunninum. Og um vit nú ímynda okkum, at
samstarvið hinumegin markið við tað stóra
samanlagda oljufelagið ChevronTexaco fer at bera
veruligan ávøkstur, so átti ikki at verið óhugsandi, at
nettupp hesi bæði stóru feløgini – møguliga saman –
fara at bjóða uppá teigar í 2. útbjóðing – og ein kann
eisini ímynda sær við tí áhuga tey vísa fyri leiting sum
heild á Atlantsmótinum, at tey koma at vera
flaggskipini í eini nýggjari rundu, tvs. tey feløgini,
sum møguliga fara at vísa hinum feløgunum vegin og
draga tey við. Harvið er ikki sagt, at onnur feløg, sum
eisini hava víst økinum ans, so sum BP, Amerada
Hess, ENI og Anadarko, ikki eisini fara at vera virkin
í eini komandi rundu. Tað vil tó altíð vera gott fyri eitt
nýtt øki, at tað eru fleiri stór feløg við drúgvum
royndum og orku, sum ganga undan. Vilja onnur eisini
tað, so ongantíð betur.
Vit kunnu í hvussu er bara staðfesta við teimum
seinastu tíðindunum um samstarv millum Statoil,
ChevronTexaco og Dong, at lív er í aftur leitingini á
Atlantsmótinum, og tað kunnu bara vera góð tíðindi til
allar føroyingar, nú tað kanska meira enn fyrr, verður
brúk fyri at fáa búskapinum fleiri bein at standa á.
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Opið bræv til
løgtingið og
landsstýrið
Dugir, dugir ikki. Dugir,
dugir ikki. Er tað vegurin,
vit skulu fara, tá ið ræður
um komandi ættarlið?
Skulu vit skilja millum
børnini, hvør ið skal fáa
loyvi til at liva, og hvør ið
skal doyggja?
Í ymiskum blaðgreinum
hesa seinastu tíðina hevur
tað verið sæð sum eitt
framstig, at vit nú eru før
fyri at kunna finna uppaftur
fleiri børn, sum líða av

Downs syndrom (ella
mongolismu). Ikki tí at vit
kunnu lekja ella linna um
hjá teimum, men einans
fyri at fáa tey skild burturfrá. At hugsa sær til, hvat ið
vit kundu spart, um hetta
slagið av børnum varð
vrakað ...
Føroya Pro Vita vil í
hesum sambandi heita á
landsstýrið og løgtingið um
at leggja fram og samtykkja
tað lógaruppskotið, sum
var á lofti í 1993, og sum er
soljóðandi:
»Løgtingið samtykkir at
gera greiðar reglur fyri
fosturdiagnostikki, ið seta

bann fyri tí slagi, ið einans
hevur til endamáls longu í
móðurlívi at velja út tey
børn, sum hava álvarsamt
brek ella sjúku, til møguliga týning, og somuleiðis
seta bann fyri diagnostiskum hátti, sum ber í sær
vanda fyri at elva til
sjálvkravda
misføðing
("spontan abort").« (Løgtingsmál nr. 136/1993:
Reglur fyri fosturdiagnostikki.)

Marna Ellingsgaard,
Klaksvík,
Peter O. K. Olofson,
Klaksvík,
Elspa Sørensen,
Norðragøta,
Sofus Gregersen,
Fuglafjørður,
Eirikur Skála, Argir.
NB: Felagið Javni skal fáa
stóra tøkk fyri kærleika
teirra til børnini og arbeiði,
tey gera fyri tey.

Føroya Pro Vita
Ólavur í Mittúni, Klaksvík,
Doris Heinesen, Klaksvík,

Gloymir tú … at minnast
Bókmentatiltøk við
Johannes Møllehave
og Einar Már
Guðmundssyni á
Norðurbryggjuni í
Keypmannahavn
Kanska er ringt at minnast
…
Kanska hevur søgan
fingið ein listarligan dám
Johannes Møllehave er
kendur fyri tær mongu bøkurnar, hann hevur skrivað.
Millum best umtóktu
endurminningar hansara er

tann fyrsta: »På myrernes
fodsti« og tann higartil
seinasta »Som en springande hval«. Á føroyskum
kenna vit hann frá bókini
»Bíbliusøgur« sum kom út
í 2000. Johannes Møllehave greiðir á bókmentakvøldinum frá um at skriva
endurminningar og vísir,
hvussu
hann
hugfer
minnið.
Einar Már Guðmundsson
er tann mest umsetti av
íslendsku høvundunum,
sum eru føddir eftir annan
heimsbardaga. Hann fekk í
1995 bókmentavirðisløn
Norðurlandaráðsins. Hann

býr í Reykjavík og hevur
skrivað yrkingasøvn og
skaldsøgur – av teimum er
tann kendasta »Einglar
Alheimsins« sum er umsett
til føroyskt. Seinasta skaldsøga hansara, kom út á
donskum í heyst undir
heitinum »Navnløse veje«,
og varð sera væl móttikin.
Einar Már Guðmundsson
skrivar í sínum bókum ofta
um egnar upplivingar og
um upplivingar hjá familjuni, og hann kemur bæði at
umrøða sínar bøkur og tann
leiklut minnini hava í
ritverkinum.
At enda fara Johannes

Møllehave og Einar Már
Guðmundsson m.a. at samrøða um endurminningar
og um munin á at minnast
og at koma til hugs.
Bókmentatiltøkini verða
29. februar kl. 16 og 19,
Atgongumerki á 150 kr.
kunnu keypast ella bíleggjast á Norðurbryggjuni, tlf. 3283 3700
bryggen@bryggen.dk
Bíløgd
atgongumerki
eiga at verða heintað ein
tíma undan tiltakinum, sigur
Norðurbryggjan
í
tíðindaskrivi.

Fundur um astma og allergi
TÍÐINDASKRIV
frá Føroya Astma/
Allergifelag
Yvirlæknin og barnalæknin
Fróði Joensen greiðir frá

Sosialurin í Norðoyggjum:
Postsmoga 231
Nólsoyar Pálsgøta 1, 700 Klaksvík
tel. 458686 fax 458687
e-post: klaksvik@sosialurin.fo
Sosialurin í Suðuroy:
tel. 375364 fax 375464
tel. 220727
e-post: aki@sosialurin.fo
e-post: dagfinn@sosialurin.fo
Sosialurin í Eysturoy:
Postsmoga 143, Saltangará
tel. 447820 fax 449520
tel. 228909
e-post: vilmund@sosialurin.fo
Sosialurin í Vágum:
360 Sandavágur
tel. 333820, 220507 fax 333720
e-post: edvard@sosialurin.fo
e-post: vagar@sosialurin.fo

um astma/allergi hjá børnum tann 6. mars 2004 í
MBF-húsinum kl. 15. Høvi
verður at seta spurningar.
Í summar vóru 2 føroyskar gentur á summarlegu í Danmark 14 dagar.

Uppseting/prent:
Uppseting: Hestprent
Prent: Prentmiðstøðin
Útgevari:
Sp/f Sosialurin
Avgreiðsla:
Mán.-frí. 8-16
Argjavegur 26,
Tel. 341800, Fax 341801
Postadressa:
Postboks 76, 110 Tórshavn
E-mail:
post@sosialurin.fo
lysing@sosialurin.fo
lysingartorg@sosialurin.fo
varp@sosialurin.fo
Blaðið verður prentað
mánadag-fríggjadag klokkan 1400

Summarlegan er ætlað fyri
børn og ung í aldrinum 10
til 17 ár. Genturnar greiða
frá uppihaldinum har.
Myndir verða vístar.
Øll kunnu vera við, ikki
bara á fundinum, men

eisini á summarleguni, tí
stuðul kann útvegast. Høvi
verður at seta spurningar.
Drekkamunnur við onkrum
afturvið.
Aftaná verður aðalfundur
felagsins.

Lýsingar
Freistir:

Tekstlýsingar Størri lýsingar Lýsingartorgið Heilsanir

Týsdagsblaðið
Mikudagsblaðið
Hósdagsblaðið
Fríggjadagsblaðið
Leygardagsblaðið

Mán.kl. 10
Týs. kl. 10
Mik. kl. 10
Hós. kl. 10
Frí. kl. 10

Frí. kl. 15
Mán. kl. 15
Týs. kl. 15
Mik. kl. 15
Hós. kl. 15

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.
Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.
Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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