Tíðindi úr Føroyum tann 2. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Vinnubrøv hjá 2500 føroyskum sjófólkum í vanda
2500 føroysk sjófólk hava ikki søkt um nýtt vinnubræv, nú tað stundar til evstamark. Stjórin í
Sjóvinnustýrinum rópar varskó.

Eini 2500 sjófólk, serliga í handilsflotanum, hava ikki søkt um at fáa nýtt vinnubræv, og nú tað stundar
til evstamark á nýggjárinum, rópar stjórin í Sjóvinnustýrinum varskó.

- Eru umsóknirnar ikki okkum í hendi fyri 1. september, so kunnu vit ikki veita trygd fyri, at
vinnubrøvini verða endurnýggjað til tíðina, sigur Hans Jóhannes á Brúgv.

Vinnubrøvini skulu vera endurnýggjað í seinasta lagi 31. desember í ár.

Kelda: kvf.fo
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Ongin Opec-avtala á hesum sinni
Oljuframleiðandi londini í Opec komu ikki ásamt um eina avtalu, ið avmarkar útboðið av olju, á fundi
sínum í Wien í gjár. Hetta hevði við sær, at oljuprísurin fall eitt vet seinnapartin í gjár. Ein tunna av
evropeisku Brent-oljuni fall til 49 dollarar, eftir at prísurin fyrr um dagin lá omanfyri 50 dollarar fyri
tunnuna.
Undan fundinum í Wien kom fram, at fleiri limalond aftur umhugsa at áseta eitt framleiðsluloft til
tess at fáa prísirnar á ráolju at hækka, skrivaði Wall Street Journal.
Millum fortalararnar fyri einum framleiðslulofti er heimsins størsti oljuútflytari, Saudi Arabia, sum
annars hevur verið eitt av londunum, ið hevur verið við til at pumpa óavmarkaðar nøgdir av olju út á
marknaðin undir oljukreppuni.
At landið talar fyri einum framleiðslulofti kann vera við til at gagna viðurskiftum tess við tey fátækaru
Opec-londini, ið hava verið hart rakt búskaparliga seinasta árið.
Nigeria, Qatar, Algeria og kreppurakta Venezuela taka undir við einum framleiðslulofti, ið sum tað
minsta skal kunna varðveita oljuprísirnar á núverandi støði.
Kanska ikki óvæntað er Iran ósamt við Saudi Arabia, og hetta hindraði eini avtalu á fundinum í Wien,
serliga tí at allar Opec-avgerðir skulu samtykkjast einmælt.
Iran er framvegis í eini tilgongd móti at røkka eini framleiðslu á sama støði sum undan
handilsforðingunum hjá vesturheiminum, ið løgdu meginpartin av landsins oljuídnaði lamnan.
Amerikanska WTI-oljan varð annars seld fyri 48,47 dollarar seinnapartin í gjár ímóti 49,20 dollarum
fyrr um dagin.
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Skiftir oljuvirksemi út við laks
Norska frálandsreiðaríið Deep Sea Supply hevur verið hart rakt av lága oljuprísinum, og tí vendir
felagið sær nú ímóti eini aðrari og meiri lønandi vinnu í heimlandinum.

Felagið upplýsir í eini fráboðan, at tað er farið upp í eitt 50/50-joint venture við alirisan Marine
Harvest, sum er ein av heimsins størstu framleiðarum av laksi.
Avtalan hevur við sær, at Deep Sea Supply skal standa fyri flutninginum av laksi frá alibrúkunum hjá
Marine Harvest. Í dag leigar alifyritøkan umleið 44 skip fyri umleið 100 mió. evrur um árið, men í
framtíðini skal norska frálandsreiðaríið standa fyri meginpartinum av flutninginum.
Fyri at loysa uppgávuna fer nýggja joint venture at gera íløgur í ein nýggjan flota, sum Marine Harvest
síðani leigar.
Eitt sjálvstøðugt felag skal eiga flotan, sum samstundis upp á sikt skal kappast um at loysa uppgávur
fyri aðrar fiskaframleiðarar. Ognarskapurin í nýggja reiðarínum verður býttur helvt um helvt millum
Deep Sea Supply og Marine Harvest.
Eins og fleiri av kappingarneytunum er Deep Sea Supply merkt av trupulleikunum í frálandsvinnuni. Í
ársins fyrsta ársfjórðingi var undirskotið upp á 25,5 mió. dollarar, men reiðaríið noyddist at selja tvey
skip við tapi upp á 17,3 mió. dollarar.
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Halda seg hava funnið orsøkina til Turøy-vanlukkuna
Eitt møðibrot í girkassanum var helst atvoldin til tyrluvanlukkuna við Turøy út fyri Bergen síðst í apríl,
har 13 fólk mistu lívið.
Tað kemur fram í eini fyribils frágreiðing frá norsku skaðanevndini.
Skaðanevndin mælir EASA (European Aviation Safety Agency) til at seta tiltøk í verk beinanvegin til
tess at syrgja fyri trygdini á tyrlum av slagnum Airbus H225.
– Fyribils kanningar vísa, at tekin kunnu vera um møðibrot í girinum, sigur William J. Bertheussen,
stjóri í skaðanevndini, við Aftenposten.
– Vit eru rættiliga vísir í, at hetta ið hvussu er er ein av atvoldunum, sigur hann.
Deildarstjórin í skaðanevndini, Kåre Halvorsen, sigur, at stór sannlíkindi eru fyri, at teir kunnu
staðfesta, at orsøkin til brekið var møði í metallinum.
– Vandi er fyri, at slíkt brek ikki verður uppdagað, fyrrenn tað veksur seg til okkurt størri. Rivur í tilfari
sum hesum henda yvir eitt tíðarskeið. Hetta er avgjørt ikki nakað, vit vilja síggja í einum flogluti, sigur
Halvorsen við Bergens Tidende.
Enn er ov tíðliga at siga, hvørjar avleiðingar kanningarúrslitið fær.
– Nú boða vit EASA frá úrsliti okkara. Teir mugu so meta um, hvørt girkassin á tyrlunum er flogførur,
sigur Kåre Halvorsen.
Norsku flogeftirlitsmyndugleikarnir hava sum avleiðing av niðurstøðuni hjá skaðanevndini bannað
øllum Super Puma-tyrlum at fara á flog. Samstundis er undantakið fyri leitingar- og bjargingarátøk við
tyrlunum sett úr gildi.
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Ferðsluvanlukka kravdi eitt mannalív
02-06-2016 11:11
Ein 48 ára gamal maður læt lív í einari ferðsluvanlukku á Hvítanesvegnum í morgun
Um áttatíðina í morgun hendi ein syrgilig ferðsluvanlukka, sum hevur kravt eitt
mannalív. Ferðsluvanlukkan hendi á Hvítanesvegnum í Hoydølum, har sum ferðsluoyggjarnar eru.
Løgreglan fekk fráboðanina um ferðsluvanlukkuna kl. 8.14. Talan var um ein skutara og ein vøruvogn,
ið stoyttu saman.
Ambulansa og politi vóru skjót á staðnum, og førarin á skutaranum bleiv fluttur á Landsjúkrahúsið.
Seinni var staðfest, at hesin var deyður av løstinum hann fekk. Talan er um ein 48-ára gamlan mann.
Avvarðandi eru kunnað, upplýsir vaktleiðarin.
Løgreglan ger kanningar í málinum.
Dimma.fo

Skattanevndin sett: Málið er eitt javnari býti av landsins virðum
Kári Petersen, búskaparfrøðingur, er formaður í skattanevndini, sum skal endurskoða føroysku
skattaskipanina. Skattanevndin skal vera liðug við sítt arbeiði um eitt ár, tann 1. juni 2017
- Skattanýskipanin skal fremja eitt javnari býti av landsins virðum millum borgarar landsins, og hon
skal eggja fólki og vinnu at velja Føroyar.
Millum annað hetta segði Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í fíggjarmálum, sum í dag hevur kunngjørt
skattanevndina og arbeiðssetningin hjá nevndini.
Skattanevndin skal greina og viðgera føroysku skatta- og avgjaldsskipanina, og hon skal koma við
tilmælum til endurnýggjan.
Skattanevndin er mannað við hesum fólkum:
Kári Petersen, cand.polit og MBA, formaður
Herit Albinus, MSc Econometrics and Mathematical Economics
Jóannes Jacobsen, cand. oecon , Ph.d. og adjunktur í búskapi
Erika Anne Hayfield, Ph.d. og adjunktur í samfelagsvísund
Sigurd Poulsen, cand.polit
Mirjam Haraldsen, cand.merc. aud, statsaut. grannskoðari
Petur Alberg Lamhauge, cand.merc.aud
Arbeiðssetningurin er sera umfatandi og fer í nógvar krókar av skatta- og avgjaldsskipanini. Men tað
gongur aftur, at málið er, sum samgonguskjalið hevur lagt upp til, at skapa eina samhaldsfastar og
sjálvbjargnar Føroyar.
Eitt nú skal nevndin viðgera og greina undantøk, frádráttir og serskipanir, sum í dag eru í
skattaskipanini. Í sama viðfangi skal skattanevndin gera uppskot til broytingar, ið tryggja, at skattur í
størri mun verður rindaður eftir førimuni og í minni mun eftir slag av inntøku ella hvaðani inntøkan
stavar.
Í hesum leggur helst eisini, at skattagrundarlagið skal breiðkast.
Arbeiðssetningurin staðfestir eisini, at tilmælini, sum nevndin kemur við, mugu samanlagt ikki økja
um inntøkuójavnan í Føroyum, heldur hinvegin. Tilmælini skulu samanlagt verða fult fíggjað, og tey
skulu vera so ítøkilig, at tey eru búgvin til eina politiska viðgerð.
Fíggjarmálaráðið hevur ábyrgdina av og røkir skrivarauppgávuna hjá skattanevndini, sum skal vera
liðug við sítt arbeiði tann 1. juni 2017.
Dimma.fo

Aftur turt og sólskin um vikuskiftið
Sambært veðurstovunum fer góða veðrið at halda sær alt vikuskifitið
Um vikuskiftið verður framhaldandi gott veður, upp í 15 stig og sólin fer at skína.
Tað lovar danska veðurstovan DMI.
Í morgin verður landnyrðingur, 5 til 10 m/s. Tað verður turt og sólglottar, hitin millum 10 og 15 stig.
Um náttina verður framvegis turt og klárt fyri tað mesta, og hitin verður millum 5 og 8 stig.
Leygardagin minkar vindurin niður í 2 til 7 m/s, eystan og landnyrðingur. Tað verður turt, og sólin
skínur viðhvørt ella javnan. Hitin um dagin aftur millum 10 og 15 stig. Um náttina millum 5 og 8 stig.
Sunnudagin verður undir 5 m/s, eystan. Turt og sólin fer at skína, men um náttina verður meiri
skýggjað. Hitin um dagin millum 10 og 15 stig. Um náttina 5 til 8 stig.
Mánadagin og týsdagin verður aftur umleið eystan, einastaðni millum 5 og 10 m/s. Tað verður
skýggjað, men framvegis turt, og møguleiki fyri sól. Hitin báðar dagarnar oman fyri 10 stig.
Dimma.fo

Ferðsluóhapp við Agnið
Eitt ferðsluóhapp við Agnið var orsøkin til stóran útrykning nakað fyri klokkan átta í kvøld.
Ein persónur varð fluttur á sjúkrahúsið, og løgreglan fylgdi sjúkrabilinum; tað var orsøkin til, at tað
kundi tykjast heldur ógvusligt.
Vakthavandi á politistøðini veit ikki at siga, hvussu skaðin er, men tað er ikki álvarsligt ella
lívshættisligt, sigur hann.
Dimma.fo

Fótbóltur: U21 tapti stórt

Tað bleiv ein avsmurningur til føroyska U21-landsliðið í mansfótbólti, sum spældi móti Finnlandi á
Tórsvølli í kvøld. Finnland vann 6-1, hálvleiksstøðan var 4-1.
Hákun Edmundsson javnaði annars fyri Føroyar, tá ið ein góður hálvur tími var farin, men síðstu
løtuna fyri steðgin gekk heilt galið, og Finnland skoraði trý mál. Í øðrum hálvleiki komu tvey mál
afturat, tað síðsta var føroyskt sjálvmál.
Føroyski landsliðsvenjarin Bill McLeod Jacobsen harmast um, at so nógv mál fóru inn.
- Tað er skomm at tapa 6-1 á heimavølli, men eg haldi, at tað í uppspælinum í løtum var okkurt gott
at síggja. Í verjupartinum gekk ikki væl. Finlendingar fóru alt ov lætt ígjøgnum verjuna, og tað er sera
harmiligt, sigur Bill Jacobsen við in.fo í kvøld.
Dimma.fo

Lívsgleði: Misti endarnar á trimum fingrum, men herjar á
Magnus Juel Petersen er eitt lívstykki. Tú sært hann ongantíð í ringum lag, og ert tú í hansara
samveru í bara nakrar minuttir, sær heimurin ljósari út. Men tað er nú ikki tí, at alt lívið hjá Magnusi
hevur verið ein dansur á rósum.
Í blaðnum Dimmalætting, sum kemur í handlarnar fríggjadagin 3. juni kanst tú møta arbeiðssama
arbeiðsmannin, Magnus Juel Petersen, sum vendi gittarinum 180 stig, tá hann misti endarnar á
trimum fingrum á vinstru hond í rundsagini.
Brot úr greinini:
”Tó at Magnus ikki er landskendur, um mann so kann siga, so bleiv ein av beiggjunum hjá honum tað
fyri nøkrum árum síðani. Tá Jack alment fortaldi um eina skakandi hending í Keypmannahavn, har
hann og ein annar blivu álopnir við knívi, bleiv beiggin eitt slag av miði, um onkur skal greiða frá, hvør
Magnus er.
- Hann er beiggi Jack, kunnu tey finna upp á at siga, og so vita øll, fortelur Magnus.
Ein annar beiggi er Theodor Petersen, sum mangan hevur verið at hoyrt við sínum sangi í útvarpi ella
alment til konsertir og møtir.”
”Tað var 16. apríl í 2005 klokkan 11.35 á Magnusarmessu, fyri at tað ikki skal vera lygn.
- Eg stóð og bygdi dreymaborgir upp á at fara á havið at fiska, men so hendi tað.
Ein smádrongur gekk tætt framvið, meðan eg stóð við sagina uppi hjá Balslev, har eg arbeiddi, og so
kom hondin í. Ytstu liðirnir á trimum fingrum ruku. Ein stubbi varð slongdur inn í lumman í jakkanum,
og hann fann eg dagin eftir og legði í frystiboksina. Veit ikki hví. Vildi kanska ikki ordiliga av við hann.
Konan visti ikki av, at hann lá í boksini, og hon fekk eitt sjokk, tá hon fann hann, fortelur Magnus.”
"Men hví dámar honum so væl at fortelja eina krøniku ella eina stuttliga søgu um onkran gamlan
knark?
- Ein stuttlig søga er ein hurð, sum kann lata upp tað góða lagið. Láturin og gleðin gera, at vit koma
tættari hvør øðrum. Látur snýr seg um kenslur, og lata vit upp fyri teimum, so er ikki so torført eisini
at tosa um tey meiri álvarsligu evnini. Eg plagi at siga, at um vit duga at flenna saman, so duga vit
eisini at gráta saman, sigur Magnus."
Dimma.fo

Grindahvalur spælir sær á Gomlurætt
- Sum átaksleiðari hjá Tórshavnar Sløkkiliðið, eru uppgávurnar sera ymiskar!
Tað ásannar Hans David Hansen, átaksleiðari hjá Tórshavnar Sløkkiliði.
Í gjárkvøldið vóru boð eftir honum at fara á Gomlurætt, tí at ein sjúkur hvalur hevði leitað slr inn í
havnina har.
Hann fór vestur, og har lá ein hvalur og svamblaði. Tað vísti seg, at verða ein ungur grindahvalur, ein
kvennhvalur, sum var einar tríggjar ella fýra metrar langur.
Hans David Hansen staðfesti, at hvalurin var ikki sjúkur, men av onkrari orsøk er hann blivin burtur frá
sínum flokki.
Og av tí sama var hon kanska eitt sindur spælisjúk og sum tað sæst í youtube brotinum læt hon seg
fegin bæði kelað og klappað.

Átakaleiðarin hevur kallað hana Grinda, og hon lá enn í Gomlurætt í morgun.
In.fo

Eirikur Lindenskov 02.06.2016 (13:45)
Eru ikki javnsett í ríkisfelagsskapinum
Kaj Leo Holm Johannesen, fyrrverandi løgmaður og fyrrverandi formaður í Sambandsflokkinum
heldur ikki, at Føroyar og Danmark eru javnsett í ríkisfelagsskapinum.
Tað skrivaði hann á Facebook fyri løtu síðani:
– Haldi meg hava nakrar politiskar royndir og havi hugsað um hetta við at vit Føroyar eru ein
javnstillaður partur ella javnstillað land í ríkisfelagsskapinum, og havi eg eisini sagt sjálvur at so er.
– Havi í mínari tíð lagt nógv fyri at hava eitt konstruktivt samstarv við donsku stjórnina og roynt at
vunnið okkum størri rúmd á altjóða pallinum, men við hondini á hjartað og sum fyrrverandi løgmaður
og sambandsmaður so kann eg staðfesta, at vit Føroyar og Danmark eru í veruleikanum als ikki
líkastillaðir partar.
– Hetta eiga vit at broyta í einum konstruktivum dialogi, bæði her heima og millum londini bæði,
skrivar Kaj Leo Holm Johannesen.
In.fo

Áki Bertholdsen 02.06.2016 (14:40)
Magni Arge vil viðurkenna Palestina sum sjálvstøðugan stat
Í dag viðger Fólkatingið eitt uppskot um at viðurkenna Palestina sum ein sjálvstøðugan stat.
Ein av teimum, sum hevur lagt uppskot um hetta fyri Fólkatingið, er føroyski fólkatingsmaðurin,
Magni Arge fyri Tjóðveldi.
Hann hevur lagt uppskotið fyri Fólkatingið saman við fólkatingslimum úr Enheldslisten, Alternativet,
SF og IA í Grønlandi.
Men tað er at kalla greitt, at uppskotið verður ikki samtykt, tí danski uttanríkisráðharrin, Kristian
Jensen ger greitt, at Danmark eigur ikki at fara í sjálvdrátti og viðurkenna Palestina, uttan um ES.
Av tí sama mælir hann fólkatinginum frá at samtykkja uppskotið, tí hann vil heldur bíða eftir eini
felags støðu til málið.
Annars tekur stjórnin undir við palsetinarar fáa ein sjálvstøðugan stat, men tað skal vera ein felags
avgerð og tað er tíðin ikki búgvin til enn, serliga tí at politisku og umsitingarligu viðurskiftini í
Palestina eru so ótrygg, eitt nú hevur demokratiskt val ikki verið í Palestina í yvir 10 ár og tað er
danska stjórnin ikki sinnað at geva teimum viðurkenning fyri
Somuleiðis eru sosialdemokratarnir í ímóti uppskotinum, tí eisini tey vilja hava eina felags loysn.
In.fo

Áki Bertholdsen 02.06.2016 (15:13)
Landsverk vil hava fleiri bummgjøld
- Nú má okkurt gerast, annars fer støðan bara at versna.
Tað sigur Landsverk, nú tey eru liðug við ársfrágreiðingina fyri í fjør.
Tað hevur mangan verið ført fram, at játtanin, Landsverk fær alt ov lítla játtan til at halda vegðir,
tunlar, brýr og bygningar fyri.
- Harumframt er eitt stórt eftirsleip, sum bara fer at vaksa komandi árini, verður neyðugi peningurin
ikki fingin til vega.
Tilsamans er eftirsleipið nú komið upp 375 milliónir krónur, sigur Landsverk.

- Hetta er 8,5 ferðir so stór, sum játtanin til Landsverk er. Í hinum norðurlondum er eftirsleipið 1,2 og
2,6 ferðir so stór, sum játtanin er um árið.
- Sostatt hava Føroyar upp til sjey ferðir størri eftirsleip enn tey londini, vit samanbera okkum við,
sigur Landsverk.
- Nú mugu alternativir møguleikar fyri fígging á borðið, tí støðan er vánalig og hon versnar alsamt,
sigur Ewald Kjølbro, stjóri á Landsverki, í ársfrágreiðingini.
Hann vísir á, at tunlar eru minst tríggjar ferðir so dýrir at reka, sum vanligir vegir.
Ein sjálvsagdur møguleiki hevði tí verið at lagt allar tunlarnar undir eitt gjald fyri allar, í staðin fyri bert
at krevja inn fyri undirsjóvartunlarnar.
- Eitt slíkt gjald fyri allar landtunlarnar og verandi undirsjóvartunlar kundi verið munandi lægri, enn
tað er í dag fyri verandi undirsjóvartunlar, tí tá hevði talið á brúkarum verið munandi størri.
Ein annar møguleiki er at nýta ein part av skrásetingargjaldinum, vektgjaldinum, mvg og avgjøldum á
brennievni til at halda vegir, tunlar, brýr fyri.
- Hendan upphæddin er 360 milliónir krónur í ár. Til samanberingar fær Landsverk í ár slakar 43
milliónir krónur til at halda vegir, tunlar og brýr fyri, og av teimum verða einar 10 milliónir nýttar til
vetrarhald. Sostatt fara einans umleið 12 prosent av landsins inntøkum frá bileigarum til at hala
undirstøðukervið fyri.
Hann vísir eisini á, at stovnar, og aðrir almennir leigarar, ikki rinda leigu í teimum bygningum, sum
landið eigur.
- Hinvegin rinda eitt nú Landsverk og aðrir almennir leigarar, leigu, har onnur enn landið eiga
bygningarnar, eitt nú privat.
- At munur soleiðis verður gjørdur á, um alment virksemi heldur til ókeypis í einum almennum
bygningi ella hjá øðrum útleigara, er beinleiðis kappingaravlagandi, sigur Ewald Kjølbro.
Tí eiga almennir stovnar at rinda leigu. Tá noyðast almennu leigararnir sjálvir at finna sparingar ella
alternativar fíggingarmøguleikar av virksemi teirra. Úrslitið hevði sjálvandi verið ein samlað sparing í
almenna húsarhaldinum, sigur Landsverk.
In.fo

Áki Bertholdsen 03.06.2016 (00:50)
Hetta er óvirðiligt og syrgiligt
- Hetta er stór skomm!
Tað staðfestir Jenis av Rana, tingmaður fyri Miðflokkin.
Tað, hann sipar til, er, at Føroyar, sum eru ein av heimsins ríkastu tjóðum, ikki vil brúka ein lítlan
brotpart av ríkidøminum til at hjálpa monnum, kvinnum og børnum, sum drukna í Miðjarðarhavi
dagliga.
Hann vísir á, at nú eru tað seks vikur síðani Løgtingið feldi eitt uppskot frá Miðflokkinum um at
føroyingar skuldu senda eitt skip í Miðjarðarhav at hjálpa til fyri at linna flóttafólkakreppuna.
Grundgevingarnar frá Løgtinginum vóru ein undanførsla fyri og onnur eftir, og tað var, milt sagt, bæði
óvirðiligt, syrgiligt og skomm fyri tey, sigur Jenis av Rana.
Hann sigur, at annars var ongin endi á teimum føgru orðunum um, hvussu neyðugt tað var at fáa
hetta gjørt. Men tá fekk Løgtingið at vita frá landsstýrismanninum í uttanlandsmálum, Poul
Michelsen, at hann arbeiðir ítøkiligt við málinum um, hvør loysn er frægast fyri flóttafólkin”i.

Og nú vil Jenis av Rana hava at vita frá Poul Michelsen, hvussu langt, hann er komin hesar seks
vikurnar í arbeiðnum at hjálpa teimum fóttafólkum, sum dagliga drukna í Miðjarahavinum, sum hann
tekur til.
Og samstundis spyr hann eisini landsstýrismannin, hvør luturin hjá Føroyum er í bjargingarátøkunum í
Miðjarðarhavi.
In.fo

Andakt
At vera nøgdur
Paulus var nøgdur við lívskor síni, tó at tað viðhvørt var
ógvuliga stríggið á ferðum, í vanda, í fangahúsi, í handverki
- hann var tjaldmakari - og samstundis altíð á ferð at boða
gleðiboðskapin. Men hann átti tað, sum er meira enn heimsins
ríkidømi og dýrgripir: Guds náði, og hann hevði lært, at Guds
náði er nóg mikið.
Vit mugu eisini sum Guds børn læra at vera nøgd við lívskor okkara. Ikki soleiðis, at vit ikki skulu stremba eftir at
bøta um lívskorini – ein góð stremban, sum fellur vaknum
ungdómi natúrlig. Henda strembanin kann eydnast okkum,
um vit samstundis eru nøgd við tað, sum longu er fallið
okkum í lut, og vit hava lært at takka Gudi fyri tað. Takksemi
gleðir okkum og økir um arbeiðsgleðina.
Gud hevur ongantíð lovað børnum sínum vælferð ella at
liva í fagnaði og góðgæti, men hitt dagliga breyðið og alt,
sum okkum tørvar.
Jesus4all.dk

Valutanavn

Nationalbankens
middelkurs

Australske dollar

479,40

Bulgarske leva

380,32

Brasilianske real

184,87

Canadiske dollar

507,32

Schweizerfranc

672,42

Kinesiske renminbi.yuan

101,01

Tjekkiske koruna

27,520

Euro

743,83

Britiske pund

961,83

Hong Kong dollar

85,56

Kuna

99,21

Ungarske forint

2,3760

Israelske new shekel

172,56

Indiske rupees

9,8800

Japanske yen

6,0990

Mexicanske peso

35,800

Norske kroner

79,67

Newzealandske dollar

451,52

Polske zloty

169,43

Russiske rubel

9,9100

Svenske kroner

80,03

Singapore dollar

483,04

Thailandske baht

18,680

Tyrkiske lira

225,59

US dollar

664,85

Sydafrikanske rand

42,640

Danskebank.dk

Andlát
Hilda Lund, fødd Johansen, ættað av Strondum, búsitandi í Hamar í Norra fer til gravar úr Romedal
kirkju fríggjadagin 3. juni klokkan 13.
Dinna Poulsen, Fuglafjørður, ættað úr Leirvík, andaðist hósdagin 2. juni, 70 ára gomul.
Torben Johansen, Vestmanna andaðist 25. mai, 68 ára gamal.

