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Fyri góðum tveimum
árum síðani keypti
Eirikur Olsen eini hús
miðskeiðis á Tvøroyri, undir Heygnum.
Húsini vóru í ringum
standi, men stór og
lógu vakurt við
sjóvarmálan. Eirikur
fekk eitt hugskot og í
næstum opnar "Gistingarhúsið undir
Heygnum"
GISTINGARHÚS

Annika B. Mortensen

Tá eg ringdi til Eirik, umborð á Grana, segði hann
seg verða ógvuliga spentan
og hann vónar at ferðafólkatalið til oynna fer at
batna nú nýggi Smyril
kemur. Eirikur sigur at alt
er við at verða liðugt undir
Heygnum, "nú skal bara
ruddast, vaskast og so skulu
nakrar myndir heingjast
upp".
"Gistingarhúsið undir
Heygnum" er tað fyrst av
sínum slagið har suðri.
Eingin matstova er, men
gestir hava atgongd til køk
við øllum hentleikum og
møguleiki verður eisini at
bíleggja mat uttanífrá.
Kostnaðurin fyri eitt dupult
kamar verður 350 kr, eitt
einstakt kamar kostar 200
kr og eitt høli er eisini ið
nýtast kann til vallaraheim.
Uttanum gistingarhúsið er
væl avbyrgt, so børn kunnu
spæla, og atgongd er eisini
fyri avlamisakfør. Oman
ímóti sjóvarmálanum er eitt
stórt øki har møguleiki
verður at sita og njóta útsýni tá góðveður er.
Niðri við sjóvarmálan er
ein nýggj bátabryggjuna.
Eirikur hevur keypt ein
deksbát, sum skal liggja við
bryggjuna og ætlanin er at
gera túrar runt oynna at
dyrgja og fiska við tráðu.
Pláss verður fyri 12 fólkum
umborð. Ein árabátur verð-

Gistingarhúsið undir
Heygnum.
Sjónvarp er í hvørjum
kamari, men annars er
útsýnið vakurt yvir
Trongisvágsfjørð

ur eisini til taks. Hesin skal
brúkast til at fara út í
fjørðin við. Møguleiki skal
samstundis verða hjá seglbátum at leggja at við
bryggjuna undir Heygnum,
og ferðafólk kunnu so baða
sær og fáa ein kaffimunn í
gistingarhúsinum.
Eirikur hevur eisini hús í
Fámjin og um alt kongur
eftir ætlan, kunnu gestir á

Gistingarhúsinum
í
framtíðini fara útferðir til
Fámjins. Hetta hugskotið
hevur Eirikur fingið av tí at
veðurlíkindini í Suðri ofta

eru so, at tá mjørki er á
Tvøroyri er klárt í Fámjin
og øvugt.
"Gistingarhúsið undir
Heygnum" fer at lata upp

um nakrar vikur og sambært Eiriki hava umleið
tjúgu fólk longu bílagt
pláss til miðskeiðis í mai
mánaða.

Eivør Pálsdóttir og føroysk mentan
á oljumessu
LISTASTEVNA

Annika B. Mortensen

Tá oljumessa verður í
Stavanger í august mánaða
verður eisini skipað fyri
mentanartiltøkum á havnarøkinum. Nevndin sum
fyrireikar hvussu Føroyar
og føroyska mentannin
skulu sýnast fram váttar at
Eivør Pálsdóttir fer at luttaka.
Samstundis við at ONS

oljumessan verður hildin,
24.-27. august, verður
eisini skipað fyri einum
ONS festivali á bryggjuni í
Stavanger. Jens Marius
Poulsen, sum er í fyrireikingarnevndini fyri Tórshavnar Kommunu, sigur at
eitt stórt tjald verður
karmur um mentanar
tiltøkini og at ætlanin er at
hava mangt á skránni.
Birgir Enni skal borðreiða
og skipa fyri sølu av mati

og drykkjuvørum. Søla
verður av føroyskum
pløggum og prýðislutum.
Johanna skal liggja við
bryggju og ætlanin er at fáa
harmoniku tónleik umborð.
Kristian Blak fer at luttaka
og Eivør Pálsdóttir hevur
eisini jattað at verða við.
Sambært Jens Marius
Poulsen verður ein stórur
pallur við pláss fyri umleið
20.000 áhoyrarum á ONS
festivalinum, og tað er á

hesum at Eivør Pálsdóttir
fer at hava sína framførslu.
Jens Marius leggur afturat,
at enn eru øll tiltøkini ikki
komin til sættis og at arbeitt
verður við at fáa tað fíggjarliga loða saman.
Í fyrireikingarnevndini til
ONS festivalin eru: Malan
Johansen, frá Vinnuhúsinum, Jákup Simonsen og
Jens Marius Poulsen, frá
Tórshavnar
Kommunu,
Rannvá Troest, frá Runa-

víkar Kommunu, AnnMarie Wang, frá Smyril
Line, Maria á Lofti, frá
Atlantic Airways, Rúna á
Lofti, frá Ferðaráð Føroya
og Birgir Enni skipar fyri
sølu av drykkjuvørum og
mati.
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Eitt vaksandi tal av
ungum úr øllum heiminum velja at lesa uttanlands og seinastu
árini eru fleiri og fleiri
farin til Australia.Í dag
eru meir enn 180.000
ung frá meir enn 140
ymiskum londum og
lesa í Australia. Millum sviar og norðmenn
er Australia eitt av best
umtóktu støðum at
vinna sær hægri lesnað, men sambært
Holger Arnbjerg, frá
Altjóða Skrivstovuni,
er higartil bara ein føroyingur í Australia og
lesur.
Eftir at Altjóða
Skrivstovan skipaði
fyri lestrarstevnu í
heyst hava fleiri ungir
føroyingar fingið áhuga fyri Australia. Tí
hevur Holger Arnbjerg
fingið eina kunningarvitjan til Føroya í lag. Ì
dag og í morgin, 14. og
15. apríl, fáa føroysku
miðnámsskúlarnir vitjan av Palle Steen Jensen, frá EDU Danmark, og Kristin
Skare, frá La Trobe
fróðskaparsetrinum í
Melbourne í Australia.
EDU Danmark er
danska umboðið fyri
mong altjóða fróðskaparsetur og samstarvar við átta lærdir
háskúlar í Australia. Á
La Trobe fróðskaparsetrinum í Melbourne
eru 27.000 lesandi og
teirra millum eru umleið 3.800 útlendingar.
Palle Steen Jensen
sigur at tað er eingin
loyna hvussu trupult
tað er at velja lestrargrein og lestrarstað um
ein vil lesa í útlondum,
og ofta hava fólk einans atgongd til skriftligt tilfar um ymisku
møguleikarnir. Á vitjanini fáa fólk møguleika at práta beinleiðis við hann og Kristin
Skare frá La Trope
fróðskaparsetrinum,
og høvi verður eisini at
fáa persónligar samrøður við teir báðar.
Kunningarfundur
um hægri lesnað í
Australia verður í dag
klokkan 15:20-16:00 á
Studentarskúlanum í
Hoydølum. Í morgin
verður kunningarfundur í Studentaskúlahøllini á Kambsdali, kl.
14:20-15:10, og seinni
kl. 19:00-20:00 á
Handilsskúlanum
í
Tórshavn. Øll áhugaði
eru vælkomin.
A.B.M
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Kunningarfundir um
hægri lestur
í Australia

Nr. 70 - 14. apríl 2004

