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Hvalbingar vilja hava
loysn á prestamálinum
Í gjárkvøldið hittust
100 fólk í Roynhøllini
í Hvalba at viðgera
støðuna, nú sóknin
liggur í prestaloysi.
Tey vilja hava loysn á
málinum í morgin
PRESTASETAN
Eirikur Lindenskov
eirikur@sosialurin.fo

Meðan Ólavur Rasmussen,
prestur, hevur verið í far
loyvi, hava aðrir prestar
røkt starvið, seinast Símun
P. Jacobsen, sum í dag hevði
sína fráfaringargudstæn
astu, nú hann er settur sum
prestur í Sjóvar sókn.
Fundarfólkið í Hvalba
vísir á, at málið flýtur mill
um bisp og mentamálaráð
harran.
- Málið hevur koyrt síðani
2007, og nú ynskir kirkju

fólkið í sóknini at fáa eitt
svar frá biskupi og menta
málaráðharranum. Vit vilja
hava málið loyst frá tykkara
síðu í seinasta lagi týsdagin
12. januar á middegi, sigur
fundarfólkið í yvirlýsing.
Tey, sum hava skrivað
undir yvirlýsingina eru:
Elmar Skaalum, kirkjuráðs
limur, Annika Poulsen,
kirkjufólk, og Niels Olaf
Eyvindsson,
kommunu
stýrislimur.

Fyrilestur um eldraíbúðir
í Hoyvíkar kirkju
Mikukvøldið klokkan 19
fer Dennis Holm, samfe
lagsgranskari, at halda fyri
lestur í kirkjukjallaranum í
Hoyvíkar kirkju. Fyri
lesturin nevnist: Byggja vit
eldrabúðstaðir á rættan
hátt?
Her hava avvarðandi,
kommunalpolitikarar
og
onnur áhugað høvi til at
síggja og hoyra um tað at
byggja til eldri borgarar.
Í hesum døgum eru nógv

ar ætlanir um nýggj røkt
arheim í øllum landinum.
Spurnartekin verður sett
við mátan, ið brúktur verð
ur, og væl ber til at seta
spurningar. Komandi árini
ynskir eitt stórt tal av frísk
um eldri fólkum at flyta úr
stórum húsum í smærri hús.
Hvussu gera vit, spyrja
fyrireikararnir til fyrilest
urin, sum altso verður í
Hoyvíkar kirkju komandi
mikukvøld klokkan 19.

Bæði Havnin og Kvívík
vilja hava Theodor
PRESTASETAN
Eirikur Lindenskov
eirikur@sosialurin.fo

Kirkjuráðini í Suðurstreym
oyar Vestara prestagjaldi og
í Kvívík hava bæði inn
stillað Theodor Olsen til
prestastørvini í Kvívík í

Norðsteymoyar prestagjaldi
og við Vesturkirkjuna í
Havn.
Theodor Olsen kann nú
velja, um hann vil halda
fram sum prestur í Kvívík,
har hann hevur veirð síðani
Marjun Bæk fór frá, ella
um hann vil verða prestur

við Vesturkirkjuna í Havn.
Sum skilst, so hava bæði
kirkjuráðini á fundi í gjár
innstillað Theodor Olsen
sum nummar eitt, og nú
skal Theodor Olsen so gera
av, hvørja av umsóknunum
hann tekur aftur.

Jarðfeingi
fegnast
um boring
GASTRONOMISKUR
KOKKANÆMINGUR
TIL NORRÖNU
Søkt verður eftir gastronomiskum kokkanæmingi til
galluna umborð á Norrönu at byrja skjótast gjørligt.
Smyril Line bjóðar áhugavert
og avbjóðandi lærupláss sum
gastronomiskur kokkur í einum altjóða umhvørvi. Lærutíðin er 3 ár og 9 mánaðar. 47
vikur av lærutíðini er á skúla í
Aalborg, harav 20 vikur eru
grundskeið.
Vit vænta, at tú:
· ert kreativur, lagaligur og
hevur ábyrgdarkenslu
· hevur hug og evni at arbeiða
saman við øðrum
· kanst arbeiða sjálvstøðugt
· ert fleksibul og hevur gott
sinnalag
Vit bjóða:
· eitt spennandi og krevjandi
starv á einum stórum og
fjølbroyttum arbeiðs plássi
· góðar umstøður og gott
arbeiðsumhvørvið

· góðar møguleikar fyri
per sónligari og fakligari
menning
· arbeið og frítíð í lut fallinum
1 til 1

Smyril Line varð stovnað í 1982, og er
í dag ein altjóða fyritøka við skrivstovum í Føroyum, Íslandi, Týsklandi
og Danmark. Umframt egnar skrivstovur, hevur felagið eisini aðalsøluumboð í Bretlandi, Beligu, Fraklandi,
Hollandi, Italiu, Pólandi og Svøríki.
Smyril Line hevur eisini tætt samstarv
við samstarvsfelagar í meginpartinum av evropeiska meginlandinum
og restini av útheiminum.

Setanarviðurskifti
Starvið verður lønt sambært
galdandi sáttmála.
Størvini verða sett skjótast
gjørligt, men vit bíða fegin
eftir tí rætta. Umsøkjarar, ið
hava lokið grund skeið innan
kokkafakið, hava fyrimun.
Lærutíðin verður í hesum
sambandi stytt við 20 vikum.
Umsóknir og CV skulu sendast
við telduposti til hesa tilskrift
innan mánadag 1. februar:
chef.manager@norrona.fo
Tel. 344850 / 344835
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– Tað er frálíkt, at vit
fáa enn eina boring
á føroyskum øki.
Hetta sigur nýsetti
stjórin á Jarðfeingi,
Petur Joensen, nú
eitt samtak við
Statoil, Dong og
OMV hevur gjørt av
at bora ein brunn á
landgrunninum
Áttandi brunnurin
Jan Müller
jan@sosialurin.fo

Petur Joensen vísir á, at
endamálið við leitiloyvun
um er jú, at tey skulu munna
út í boring, og tá tað úrslitið
verður nátt, er tað sera
gleðiligt. Boringar eru jú
einasti máti at staðfesta, um
undirgrundin goymir kol
vetni. Umframt at hetta
hevur væl av virksemi við
sær í Føroyum.
Petur Joensen, sum hevur
starvast á Jarðfeingi í mong
ár, fyrst sum deildarleiðari
og seinni sum stjóri hevur

alla orsøk til at fegnast, tí
fleiri brunnar eru tann besta
nýggjársgávan til hansara
stovn og til Føroya fólk.
Uppá fyrispurning hvussu
gongur við ymsu loyvunum
sigur hann, at tey fylgja væl
við, hvussu arbeiðið gongur
í ymsu loyvunum og hava tí
havt ábendingar um, at í
hesum loyvinum – 008 kundi vera okkurt áhuga
vert. Men tað eru jú so nógv
ymisk viðurskifti, ið gera
seg galdandi, áðrenn komið
verður hartil, at avgerð
verður tikin um at binda
seg til eina boring. So ein
veit ongantíð, hvat úrslitið
kann verða. Hetta virksem
ið krevur tí stórt tolsemi tað kann verða drúgt. Al
heims fíggjarkreppan hjálp
ir heldur ikki uppá hetta.
Petur Joensen sigur víð
ari, at fyri økið sum heild
hava tey góðar vónir, tí tað
eru fleiri ótroyttir møgu
leikar, sum tey meta skulu
troytast - og helst koma at
verða troyttir. Tað er ein
spurningur um tíð. Tað
kann ganga nokk so skjótt,
men tað kann eisini koma

Petur Joensen, sum herfyri
varð settur sum stjóri á
Jarðfeingi fegnast um, at fleiri
oljufeløg nú vilja bora enn ein
brunn á landgrunninum

at taka nøkur ár enn. Í vár
byrja ENI, Cieco og Føroya
Kolvetni sína boring á loyvi
005. Verður tað úrslitið
jaligt, ja, so eru vit í eini
góðari støðu. Verður úrslitið
minni gott, so verður til
gongdin drúgvari. Og tá er
tað gott, at hesin brunnurin
"er komin í hús". Tað verður
eisini við til gera onnur
feløg meira varug við før
oyska økið.
- Annars verður alla tíð
ina arbeitt við øllum loyv
unum. Vit fylgja vit væl við
arbeiðinum og meta ymist
áhugavert
standa
fyri
framman.
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Ísland tørv á ES

Ísland handilsavlop

Í 2020 verður Ísland limur í Evropasamveldinum, og tá hava
bæði íslendingar og ES-borgarar gloymt Icesave-málið. Tað
sigur íslendski búsksparprofessarin Þórólfur Matthíasson við
norska blaðið Aftenposten, sum hevur spurt hann, hvussu
støðan verður í Íslandi um tíggju ár. Þórólfur Marhíasson
sigur, at skulu íslendingar loysa grundleggjandi búskapar
trupulleikar, noyðast teir upp í ES. Professarin heldur, at ES
hevur brúk fyri Íslandi, men at Ísland hevur størri brúk fyri
ES. Hinvegin heldur hann ikki, at íslendingar høvdu tikið av
einum tilboði um norska hjálp, um teir skuldu givið seg í
ríkjasamband ella annað tilknýti afturfyri.

Minkandi innflutningur var meginorsøkin til, at Ísland
hevði góðar 70 milliardir íslendskar krónur í avlopi á
handilsjavnanum í fjør. Fyribilstøl fyri desember vísa, at
íslendingar útfluttu fyri 42 milliardir krónur í síðsta
mánað, og at teir innfluttu fyri 35 milliardir. Sostatt var
avlopið sjey milliardir og saman við hinum ellivu
mánaðunum var ársúrslitið 72,9 milliardir íslendskar
krónur í avlopi, skrivar Fréttablaðið. Blaðið skrivar, at
innflutningurin minkaði so nógv seinna hálvár í 2008, tá
kreppan tók seg upp, at minkingin var tanhn størsta tey
seinastu 20 árini.

5 ár

Tað hevur givið landi
og kommunum nógvar
skattakrónur, at tað
almenna í sínari tíð
setti 3 miljónir krónur í
Sandoy Seafood
Mynd: Álvur Haraldsen

Hvat heldur løgtingið um
almennan vinnustuðul?
Týsdagin í næstu
viku kemur uppskot
Miðfloksins um
stuðul til keyp at
frystum fiski fyri
løgtingið. Áhugavert
verður at hoyra, um
politisku flokkarnir
fara at gera hetta
til eitt prinsippmál
– ella um tað verður
mett sum eitt
arbeiðsskapandi
uppskot
Fiskavirkisvinna
Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo

Miðflokkurin hevur lagt
uppskot fyri løgtingið um

at játta stuðul til keyp av
frystum fiski til virkingar í
Føroyum. Flokkurin skjýt
ur upp at játta 7,5 milliónir
krónur til endamálið og
metir, at eini 5.000 tons av
frystum fiski kunnu keyp
ast fyri henda pening.
Orsøkin til uppskotið
hjá Miðflokkinum er, at
fiskiskapurin undir Føroy
um hevur verið lakur
seinnu árini, og tí fáa virk
ini eisini ov lítið av ráfiski
til virkingar.
Flokkurin vísir á, at nøk
ur ár herfyri, tá fiskiskapur
in eisini var vánaligur, var
ein skipan í gildi, sum síðan
varð tikin av aftur, tá fiski
skapurin batnaði aftur.
Miðfokkurin metir, at
5.000 tons av frystum fiski
kunnu geva Føroyum eitt
útflutningsvirði upp á 200

miljónir krónur, harav ein
ar 20 miljónir krónur verða
goldnar í arbeiðslønum.
- Fyri landskassan er tal
an um eina nettoinntøku, tí
inntøkurnar av skatti, meir
virðisgjaldi og øðrum
avgjøldum høvdu verið
væl hægri enn stuðulin,
sigur Miðflokkurin.

Sandoy Seafood
Í fleiri ár hevur tað verið
líka sum eitt ”banniorð”
millum føroyskar politikar
ar yvirhøvur at tosa um
vinnuligan stuðul.
Uppskotið hjá Miðflokk
inum kemur sum skilst til
viðgerðar á løgtingi týsdag
in í næstu viku, og áhuga
vert verður at hoyra, hvat
sagt fer at verða um hetta
mál.

Eitt dømi um, at almennur
stuðul – ella íløgustuðul –
hevur gjørt stóran mun, er
Sandoy Seafood.
Í sínari tíð, tá virksemið
á virkjunum í Sandoynni
varð endurreist, vórðu 3
almennar miljónir reistar
fyri at stuðla undir ígongd
setan av virkseminum.
Øll árini síðan hevur
Sandoy Seafood goldið
rundan um 20 miljónur
krónur í lønum um árið.
Hetta merkir, at tað
almenna hevur fingið sínar
3 miljónir krónur nógvar
ferðir aftur.
Nú er so uppskot um at
veita stuðul til keyp av
frystum fiski á skránni, og
Sosialurin fer at fylgja við,
hvussu undirtøkan á tingi
verður fyri hesum.

Thor selt tvey skip
Skipasølur
Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo
Hvat duga tey á Tavuni, sum onnur ikki duga.
Tað hava vit áður spurt stjóran, Jóan Magnus
Rasmussen, um. Stjórin er nøgdur við gongdina í
farna ári, men enn er 2009 ikki endaliga gjørt upp

Garnaskipið Thor hjá reið
arínum Thor í Hósvík er
selt einum keypara í Svør

íki.
Thor skal eftir ætlan
umbyggjast til frystilínuskip
og fer síðani til tunfiskiskap
í Vesturafrika.
Frystulínuskipið Leiti
steinur hjá sama felag í Hós

vík, sum seinastu tíðina hev
ur verið brúkt sum vaktar
skip í frálandavinnuni í
Brasilia, er eisini selt.
Leitisteinur skal eisini
brúkast til tunfiskiskap í
Vesturafrika.

Tað er Skipsmeklaravirkið
MARETEC á Argjum, sum
hevur skipað fyri sølunum av
báðum skipunum, ið parta
felagið Thor í Hósvík átti.

