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Villmannainnrás í Íslandi
Komandi vikuskifti verður føroyskt brak á Fjørukrónni í Hafnarfyrði Íslandi.
Villmenn fara at spæla á Fjørukrónni bæði fríggja og leygarkvøldið. Teir í
villmonnum lova, at lívið í Íslandi ikki verður tað sama eftir vitjanina. Umframt
at spæla tónleik í Íslandi, ætla villmenn eisini at vitja ymsastaðni í økinum, og
seta síni fingramerki. Villmenn eru eitt av virknastu orkestrunum í landinum. So
at siga hvørt vikuskifti, er villmannatónleikur at hoyra ymsastaðni í býnum.
Fjølbroytni, er eisini eitt sum merkir Villmenn. Teir spæla bæði til dans og
konsertir, og harafturat undirhalda teir við unplugged tónleiki. Tað borgar altíð
fyri lívi og villskapi, tá ið villmenn standa fyri undirhaldinum. Hesa gleði fáa nú
Íslendingar fyri fyrstu ferð.

Trý ára útbúgving í psykoterapi
Nú verður farið und
ir at skipa fyri eina 3
ára psykoterapeutiska
útbúgving í Føroyum.
Kunnandi fundur
verður í Miðlahúsin
um mikudagin 17.
oktober kl. 19.30
ÚtbÚgving
Tíðindaskriv

Útbúgvingin lýkur teimum
donsku krøvunum fyri at
blíva góðkendur sum psyko
terapeutur. 3 ára grundút
búgvingin gevur atgongd
til víðari lestur á einari 2
ára útbúgving til eksamine
ret psykoterapeut.
Útbúgvingin er ætlað
starvsfólkum innan sosial
– og heilsuøkinum, ið hava
áhuga fyri ella fáast við
menniskjum við sálarligum
trupulleikum.
Í samband við útbúgvingi
na vil luttakarin fáa størri
innlit í egið lív og atburð.
Frálæra verður í amboð
um til at handfara tær tungu
støðurnar arbeiðslívið ella
privatlívið kunnu føra við
sær.
Hendan
terapeutiska
útbúgvingin verður nýtt í
psykiatriini, á sambýlum/
stóvnum, í tí sosiala arbeiði
num, í prestagerningum,
sum psykoterapeutur og
mongum øðrum størvum.
Útbúgvingin
gevur
amboð til at skilja tann øðr
vísi mátan fólk kunnu hand
la uppá, sum ein kann møta

alla staðni og eisini í sínum
arbeiði. T.d. kann nevnast
manglandi mørk, sálarligt
slit orsakað av tungum søg
um ella harðskab á arbeiðs
plássinum. Eisini kann tað
vera sjokk og traumur, sum
kunnu vera viðvíkjandi til
niðursetta
lívsgóðsku,
svøvnloysi, pínu ella tilknýt
ningstraumur. Hetta kann
stava frá barnaárunum, um
vantandi røkt ella ágangur
hevur verið framdur frá
vaksnum fólki.
Tað er við hesum fokusi,
at luttakararnir skulu kunna
síggja útbúgvingina sum
eitt arbeiðsamboð í tí dagli
ga.
Útbúgvingin verður skip
að sum 4 modulir um árið
varandi eina viku hvørt í
alt 12 modulir.
Fyri at kunna luttaka í
útbúgvingini er neyðugt, at
luttakarin hevur eitt fakligt
støði, sum er ájavnt við 3
ára útbúgvingar so sum
sjúkrarøktarfrøðingur, lær
ari og líknandi. Møguleiki
er eisini hjá øðrum, við
styttri útbúgving, at søkja
inn á útbúgvingina.
Fyrimunirnir við at taka
útbúgvingina í Føroyum
eru, at ongar útreiðslur
verða til ferðing og hotellir.
Tveir undirvísarar verða
tengdir at útbúgvingini og í
mesta lagi kunnu 18 lut
taka.
Tilknýtt vera tveir undir
vísarar og ikki meira enn
18 luttakarar.
Undirvísarnir eru: Mary

Mary á Argjaboða

Inge Farup

á Argjaboða og Inge Farup.
Mary er útbúgvin sosial
ráðgevi í 1989 og psy
koterapeut í 1999.
Sernámið er barna og
ungdómpsykiatri og tey
síðstu 10 árini hevur hon
arbeitt á barna – og ung
dómspsykiatriskum sjúkra
húsi í Norður Jutlandi, sum
sosialfakligur leiðari. Hon
hevur eisini hollar royndir
sum privatpraktiserandi psy
koterapeutur, innan supervi
sión og konsulenttænastur.
Nú hevur hon stovnað
”Center for Ressourceud

vikling” har hon saman við
barna og ungdómspsykiatr
iskum
spesiallæknum,
sjúkrarøktarfrøðingum/tera
peutum bjoðar privatar
kanningar, terapi, familju
terapi, bólka, supervision
og undirvísing. Eisini eru
aðrar uppgávur har terapi,
parterapi
famijuterapi,
sjokk ogtraumiterapi verður
viðgjørt. Hon undirvísir
eisini á Folkeuniversitet
inum við omanfyrinevndu
psykoterapeut útbúgving. Í
samstarvi við Kempler Insti
tutinum er hon í ferð við at

skriva eina bók um ”rela
tión” innan barna og ung
dómspsykiatriina
Inge Farup. er cand.mag.
Kinesiolog, psykoterapeut
MPF og Certified SEpract
itioner.Hon starvast í Psyko
loghúsinum Vesterport í
Keypmannahavn. og hevur
undirvíst síðani 1992 í sam
starv við Folkeuniversitetin
um.
Hennara psykologútbúg
ving er frá Psykoterapeu
tisk Institut í Keypmanna
havn.
2 ára víðariútbúgving hjá

Eva Hildebrand um seksuelt
misbrúk og borderline.
Skeið í sjokkarbeiði og 1
ára eftirútbúgving á Bodyn
amic Institute.
3 ára útbúgving innan
sjokktraumu hjá Peter Lev
in (SEpracititioner)
Meira fæst at vita á einum
kunnandi fundi mikudagin
17. oktober kl. 19.30 í Mið
lahúsinum.
Eisini ber til at fara inn á
heimasíðuna www.argjabo
da.dk

Atlantic Petroleum staðfestir
spennandi oljufund
Oljufund
Jan Müller
jan@sosialurin.fo

Føroyska oljufelagið Atlant
ic Petroleum, sum í farna
mánað kunngjørdi, at tað
saman við øðrum feløgum
hevði gjørt eitt oljufund í
írskum øki, staðfestir í tíð
indaskrivi í morgun, at gjørt
er eitt týðandi oljufund í
Hook Head í írskum øki, og

at umframt at oljufundið
tykist vera stórt, so er oljan
av góðari góðsku.
Hetta ber til at staðfesta
nú eftir, at brunnurin er
vorðin testaður. Tíðindini
hava fingið partabrøvini
hjá felagnum at hækka mun
anandi á virðisbrævamark
naðinum í Keypmannhavn,
við ikki færri enn 17% .
Talan er um Hook Head
oljufundið nær írsku strond

ini. Í løtuni verða data við
gjørd og mett verður um,
um fleiri brunnar skulu bor
ast í 2008. –Vit eru sera
nøgd við úrslitini frá brunn
inum sigur Wilhelm Peter
sen, stjóri í felagnum, sam
bart Børsen.
Atlatnic Petroleum eigur
10,9% av Hook Head fundi
num. Fyristøðufelag er Pro
vidence, sum eigur 43,5%.
Hini feløgini eru Challenger

og Dyas við hvør sínum
16,3%, Forest Gate Ressour
ces og Midmar Energy við
7,5 og 5,4%.
Atlantic Petroleum sigur
í tíðindaskrivinum, at nú
verða upplýsingarnar við
gjørdir og kannaðir og sku
lu so vera grundarlag undir
komandi avgerðum at bora
fleiri brunnar. Arbeitt verð
ur longu við at fáa boripall
í 2008.

Wilhelm Petersen, stjóri í Atlantic Petroleum, fegnast um Hook
Head oljufundið í Írlandi.

