C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
201388 \
skrmbillede_2013-01-17_kl._12.41.51.png

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\201388\skrmbillede_2013-01-17_kl._12.41.51.png
www.oljan.fo
Jan Müller

17 - 01 - 2013

Vaktarskifti í Norðurlandahúsinum
Í hesi vikuni er vaktarskifti í Norðurlandahúsinum. Danski stjórin seinastu átta
árini, Niels Halm leggur frá sær, og íslendska Sif Gunnarsdóttir tekur við og
fær litið upp í hendi avbjóðandi og spennandi uppgávuna at standa á odda
fyri hesum fremsta mentanardeplinum í Føroyum. Nú Niels Halm leggur
leiðina heim aftur, kann hann vera errin av sínum avrikum og úrslitinum av
sínum arbeiði sum stjóri í hesum mest týðandi mentanarhúsinum í landinum.
Tað hevur eydnast honum at byggja víðari á herðarnar hjá undanfarnu
stjórunum og gera Norðurlandahúsið til eitt fólksins hús, har allar hugsandi
mentanar- og samfelagsgreinar hava fingið innivist - eitt hús, ið hevur virkað
sum ein magnetur og katalysatorur fyri føroyingar og føroyska samfelagið við síni dragandi og kveikjandi megi. Niels Halm hevur so eisini megnað at fáa
føroyingar at brúka stak hugnaliga og ljósa umhvørvið í hesi stóru
flagtekjusmáttuni, sum onkur útlendingur hevur kallað húsið. Ein leiklutur
hansara hevur verið at byggja brýr millum mentan og vinnulív, og harvið
hevur hann eisini ruddað slóð hjá nýggja stjóranum at kunna møta stórum og
nýggjum samfelags- og vinnulívsavbjóðingum komandi árini. Tá oljan.fo á
fráfaringardegi hansara spurdi Niels Halm um týdningin tað hevur av at brúka
slíkt hús til m.a. at byggja brýr millum mentan og vinnu sigur hann, at gongdin
er tann nógva staðni, har mentanin blómar, at vinnulívið eisini kennir sína
ábyrgd og sær týdningin av, at mentan og vinnulív lyfta í felag og hvør sær og
saman kenna sína ábyrgd í samfelagsmenningini. Niels Halm, sum í sínum
arbeiði, hevur lagt stóran dent á at lata húsini upp fyri ráðstevnum av alskyns
slag, vónar, at vinnulívið her heima og úti framhaldandi fara at brúka
Norðurlandahúsið til ráðstevnur. Mentanartiltøk og eisini ráðstevnur við
útlendskum luttakarum eru við til at seta Føroyar á heimskortið, við jaligum
avleiðingum, sum bæði víðka okkara sjónarring og fáa útlendingar at leita til
lítla oyggjalandið í Norðuratlantshavi alt til felags íblástur. Og hendir tað, at
oljan verður funnin við Føroyar, dylur fráfarandi stjórin ikki fyri, at tað er
hansara vón, at eisini henda vinnumenningin kann koma at gagna øllum
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hansara vón, at eisini henda vinnumenningin kann koma at gagna øllum
samfelagnum og her eisini einum so týðandi mentanar- og samfelagsstovni
sum Norðurlandahúsinum. Hann vísir á, at nettupp oljuvinnan í okkara
grannalondum hevur víst seg at hava stóran týdning fyri at menna og víðka
karmarnar rundan um eitt livandi mentanarlív. Nú tá tað ikki eydnaðist mær
at standa fyri hesum mentanarstovninum, tá føroyska oljan vónandi verður
funnin, kann eg bert vóna, at nýggi stjórin upplivir hetta og harvið fær høvi til
at bjóða komandi oljuvinnuni vælkomnari í Norðurlandahúsið eisini. Sjálvur
vóni eg, at føroyingar megna at taka ímóti hesi nýggju vinnu og troyta hana
rætt, soleiðis at hon ikki kollsiglir samfelagið men tvørturímóti verður ein
stuðul til framhaldandi at menna eitt gott og livandi føroyskt samfelag.
Móttøka er fyri nýggja stjóranum í Norðurlandahúsinum fríggjadagin klokkan
16. Oljan.fo ynskir Sif vælkomnari og góða eydnu, og somuleiðis ynskja vit
Niels alt gott á víðari lívsleið hansara. Myndir - Niel Halm og Sif
Gunnarsdóttir í Norðurlandahúsinum. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller

