Tíðindi úr Føroyum tann 6. juni 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Atlantic Petroleum selur part av virkseminum
Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum boðar í morgun frá, at teir hava gjørt eina avtalu við
oljufelagið Bridge Petroleum, ið inniber, at felagið, um ávísar treytir verða uppfyltar, selur 25 prosent
av virkseminum, ið Atlantic Petroleum eigur í Orlando oljufeltinum.
Atlantic Petroleum fær 7 milliónir krónur fyri søluna, umframt ein framtíðar part av søluni frá
Orlando-oljufeltinum, men inniber sølan, at felagið onga ávirkan hevur á verkætlanina longur. Sølan
er eisini treytað av, at tað eydnast Bridge Petroleum at keypa felagið Iona UK Limited.
Ben Arabo stjóri í føroyska felagnum er fegin um nýggju avtaluna.
- Vit eru sera nøgd við avtaluna við Bridge Petroleum. Orlando verkætlanin er ein góð verkætlan og
vit eru sera glað fyri at síggja, at tað eru ætlanir at byrja virksemið í 2017. Vit vænta ikki, at tað er
neyðugt við fleiri niðurskrivingum í verkætlanini. Um oljufeltið kastar tað av sær, ið væntast, og um
oljuprísurin hækkar, so kann Atlantic Petroleum tjena munandi meira upp á søluna, sigur stjórin í
tíðindaskrivi.
Kelda: in.fo
Antares.fo

Maskinmeistarar í Føroyum 4,5 % lønarhækking
Í farnu viku gjørdu Føroya Arbeiðsgevarafelag og Maskinmeistarafelagið semju um nýggjan sáttmála
galdandi frá 1. juni 2016 til 31. mai 2018.
Semjan hevur við sær eina lønarhækking á 2,2 % 1. juni í ár og 2,3 % 1. juni 2017, umframt aðrar
tillagingar í sáttmálanum.
Semjan er sostatt á sama støði, sum semjan við arbeiðarafeløgini, sum varð gjørd fyrst í mai.
Kelda: Vinnuhúsið
Antares.fo

Sjóvinnustýrið: Hjálpti at rópa varskó
Gongd er nú komin á endurnýggjanina av vinnubrøvum hjá sjófólkum. Sjóvinnustýrið heitti í síðstu
viku á sjófólk um at endurnýggja vinnubrøvini.

Fleiri sjófólk hava gjørt vart við seg, eftir at Sjóvinnustýrið í síðstu viku rópti varskó, tí fleiri enn 2.500
sjófólk hava enn ikki søkt um nýtt vinnubræv.

- Tað hevur hjálpt, men tað er langur vegur heim, sigur Hans Jóhannes á Brúgv, stjóri í
Sjóvinnustýrinum, sum mælir sjófólki til at kunna seg nærri um viðurskiftini á heimasíðuni hjá
Sjóvinnustýrinum.

Kelda. kvf.fo
Antares.fo

Esvagt víðkar samstarvið við Hess
17 ára fyrimyndarligt samstarv millum Esvagt og Hess á Syd Arne-økinum í Norðsjónum verður nú
longt við 12 árum aftrat og víðkað munandi. Eitt nýbygt skip skal frá 2018 m.a. standa fyri tænastu,
viðlíkahaldi og eftirliti av slanguskipanini.
”Vit eru sera fegin um, at Hess hevur gjørt av at leingja sáttmálan og víðka samstarvið við at lata
okkum standa fyri upp aftur fleiri uppgávum. Hetta er tekin um nøgdsemi og álit á, at vit hava
førleikarnar, Hess hevur brúk fyri – bæði nú og í framtíðini”, sigur stjórin í Esvagt, Søren Nørgaard
Thomsen.

Higartil hevur Esvagt í høvuðsheitum veitt Hess tænastur í Syd Arne-økinum sum stand by-skip hjá
boripallinum, sum veitingarskip og sum ábyrgdarhavari at binda tangaskip í framleiðslutangarnar hjá
Hess.
Í nýggja sáttmálanum verður samstarvið víðkað, so Esvagt frá 2018 eisini skal standa fyri tænastu,
viðlíkahaldi og eftirliti av slanguskipanini umframt sum tænastuskip í sambandi við arbeiði á
ómannaðu pallunum hjá Hess. Hetta eru uppgávur, sum serbygd skip higartil hava røkt, men Esvagt
fer við einum nýbygdum skipi, ið er útgjørt til endamálið, eisini at kunna lyfta hesa uppgávuna. Hetta
gevur møguleika fyri á ein nógv effektivari hátt at gagnnýta tilfeingið og sostatt optimalan rakstur.
Til fyrst í mai røkti Esvagt Omega uppgávurnar fyri Hess í Syd Arne-økinum. Hesar eru nú yvirtiknar av
Esvagt Connector, meðan reiðaríið byggir nýggja, sergjørda skipið á Cemre Shipyard.
Norska Havyard Design & Solutions skal sniðgeva skipið – Havyard og Esvagt hava samstarvað um
fleiri serbygd skip til tildømis sjómyllulundir.
Kelda: Esvagt
Antares.fo

9 póllendingar bjargaðir av brennandi seglbáti á veg til Føroya
Norska frálandsskipið Rem Gambler var til arbeiðis undir Hetlandi, tá manningin hoyrdi maydayneyðarkallið.
-Tað er langt millum positivu tíðindini í hesi vinnuni í løtuni, men hetta fekk tíbetur ein góðan enda.
Tað sigur Arild Myrvoll, stjóri í norska frálandsfelagnum Rem.
Eitt av teirra akkershandfaringarskipum, Rem Gambler, fer helst altíð at hava eitt serligt pláss í
minninum hjá níggju póllendingum.
Síðsta fríggjadag, dagin eftir at tey vóru farin úr Lerwick í Hetlandi við seglbáti sínum Miracle við kós
ímóti Føroyum, kom eldur í bátin.
Umleið klokkan 09.20 fríggjamorgunin fekk bretska vaktar- og bjargingartænastan neyðarkall frá 14
metrar langa seglbátinum, sum tá var staddur umleið 50 fjórðingar í ein útsynning úr Hetlandi, skrivar
Shetland Times.
Fóru í bjargingarbátin
Eldur var kyknaður umborð.
Sambært The Press of Journal kyknaði eldurin í kabússuni og hótti við at spreingja bátin í luftina, um
eldurin kom at brennievnistangunum.
Blaðið skrivar, at skiparin Matusz Cwiklinske rópti hinar seks menninar og tvær kvinnurnar umborð
upp á dekkið, áðrenn hann loraði bjargingarbátin út.
Tey fóru síðani øll av brennandi bátinum, meðan roykur og eldur breiddu seg um allan bátin.
Tá var longu norska frálandsskipið Rem Gambler á veg til hjálpar.
– Manningin hoyrdi í radionum, at báturin bað um hjálp orsakað av eldi umborð, sigur Arild Myrvoll.
– Stóð í ljósum loga
NOR-skrásetti Gambler var til arbeiðis í sambandi við flytingina av einum boripalli undir Hetlandi,
men var ikki rættiliga farin undir arbeiðið, tá mayday-kallið kom.
Skiparin staðfesti, at teir vóru umleið 45 minuttir frá seglbátinum.
Teir settu beinanvegin kós móti seglbátinum, og tá teir nærkaðust staðnum, setti Gambler MOBbátin út.
– Teir sóu, at seglbáturin stóð í ljósum loga, og at manningin var farin í bjargingarbátin, sigur stjórin í
Rem.
Ongin fólkaskaði
Við MOB-bátinum fingu teir togað teir níggju póllendingarnar umborð á Rem Gambler, í 3-4 metrar
høgum aldum.
– Veðrið var ikki so ringt, men tey vóru sjálvandi skelkað og merkt av støðuni, sigur Arild Myrvoll.
Tá ein bjargingartyrla kom á staðið klokkan 10.30, vóru øll níggju komin trygt umborð á norska
frálandsskipið.
Meðan seglbáturin brendi við sama lag, setti Rem Gambler kós móti Scalloway í Hetlandi, samstundis
sum læknin umborð kannaði tey níggju.
Ongin hevði fingið mein, men ferðin til Føroya varð av ongum.
Videoupptøkan niðanfyri av brennandi seglbátinum er frá bretsku vaktar- og bjargingartænastuni.
Antares.fo

Maskinmeistarar nýggjan sáttmála
Lønarhækking á 2,2 prosent frá 1. juni í ár og 2,3 prosent frá 1. juni 2017. Føroya Arbeiðsgevarafelag
og Maskinmeistarafelagið hava gjørt semju um nýggjan sáttmála.
Semjan er harvið á sama stigi, sum tann semjan, ið arbeiðarafeløgini gjørdu fyrst í mai. Umframt
lønarhækkingina eru aðrar tillagingar í sáttmálanum, sigur Vinnuhúsið.
Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur annars árliga aðalfund sín í dag, har roknskapurin verður lagdur
fram og nevndin verður vald. Í nevndini fyri Arbeiðsgevarafelagið sita nú Bergur Poulsen, sum er
formaður, Høgni Hansen, Kristoffur Laksá, Jón Sigurdsson, Atli Gregersen, Bogi Jacobsen og Fróði
Magnussen.
Dimma.fo

Menn skulu tvingast í barsilsfarloyvi
- Barsilsfarloyvi eigur at vera býtt millum pápan og mammuna, so útgangsstøðið sum foreldur verður
eins fyri kynini.
Soleiðis sigur Stine Bosse, sum millum annað er nevndarforkvinna í BankNordik, við Berlingske
Business. Hon er millum sterkastu kvinnurnar í donskum, føroyskum og grønlendskum vinnulívi, og
hennara uppskrift uppá meiri javnstøðu og at fáa fleiri kvinnur í ovastu leiðslurnar er at áseta
pápakvotur.
- Kvinnur fáa vanliga eini tvey børn, og tvey ár er rættiliga leingi at vera uttan fyri arbeiðslív og
karrieru. Tað merkir, at tað kann gerast sera trupult at koma aftur í starvið. Nógvar kvinnur freistast tí
til loypa niður í grýtuna og fara niður í tíð fyri at raðfesta heimið heldur enn at taka starvsleiðina
uppaftur. Tí eiga foreldrini at býta barsilsfarloyvi sínámillum, heldur Stine Bosse.
Stine Bosse heitir á politisku skipanina um gera reglur, sum býta barsilsfarloyvi javnt millum kynini.
- Nøkur meina, at staturin ikki skal blanda seg, hvussu familjurnar innrætta seg, men staturin blandar
seg jú í so nógv frammanundan. Tað er jú eisini staturin, sum hevur avgjørt, at kvinnur yvirhøvur hava
barnsburðarfarloyvi. Um vit veruliga vilja gera nakað við javnstøðuna, so eiga vit at byrja her, sigur
Stine Bosse millum annað.
Barsilsfarloyvi í Føroyum er tilsamans 40 vikur eftir barnsburð. Føroyska barsilslógin var broytt 1.
januar 2016. Nú hevur pápin rætt til barsilspening í upp til fýra vikur innan fyrstu 44 vikurnar eftir
barnsburð. Haraftrat kunnu vikurnar frá viku 14 eftir barnsburð nýtast av antin mammuni ella
pápanum. Hetta býtið gera mamman og pápin av í felag. Stine Bosse meinar hinvegin, at staturin skal
avgera, at pápin skal taka sína helvt av farloyvinum.
Dimma.fo

Altjóða violinkonsert í Havn um vikuskifti
Sunnudagin fara børn í 8 og 9 ára aldri at hava violinkonsert í Norðurlandahúsinum. Børnini hava tað
til felags, at tey hava øll luttikið á Minifiddlers skeiðið hjá Géza Szilvay, sum er ein av kendastu
tónleikapedagogum í heiminum
Um vikuskiftið fara 35 børn í 8-9 ára aldri, sum koma úr sjey ymiskum londum, at hava violinkonsert í
Norðurlandahúsinum.
Børnini, sum koma úr Suðurkorea, Ísrael, Týsklandi, Onglandi, Danmark, Finnlandi og Laplandi, hava
eins og føroysku vertirnir verið við í einum trý ára fjarskeiði í byrjanarfiólspæli, kallað Minifiddlers,
sum Géza Szilvay, ið er ein av kendastu tónleikapedagogunum í heiminum, stendur fyri.
Saman við bróðuri sínum, menti Géza Szilvay sín egna frálæruhátt, Colourstrings, har børnini
umframt ta auditivu eisini fáa visuella tilgongd til tónleikin. Hetta verður gjørt á tann hátt, at nótar og
streingir í lærutilfarinum hava ymsar litir, og tað mennir listarliga kenslusemi og ger innlæringina
minni turrisliga enn við bara svørtum á hvítum, skrivar Ólavur Hátún í kunningarskrivi.
Tað var longu í 1977, at føroyskir sang- og tónleikalærarar á ráðstevnu í Svøríki fingu samband við
henda serliga frálæruhátt, sum ein annar ungari, Zoltan Kodaly, stóð aftanfyri. Á ráðstevnuni hoyrdu
tey The Helsinki Strings, sum ljóðaði betur enn nakað annað á ráðstevnuni.
Í 1984 fingu føroyskir musikkskúlaleiðarar aftur høvi til at hoyra finsu úrmælingarnar, sum eisini
komu til Føroya at spæla stutt eftir.
Tá Géza Szilvay fyri trimum árum síðan fór frá sum lærari við Sibelius Akademiið og sum stjóri fá East
Helsinki Music Institute, var heitt á hann um at halda fram við einum trý ára fjarskeiði í
byrjanarviolinspæli. Hann tók av, og umvegis ein telduskerm hevur hann arbeitt við børnunum í
nýggju ymiskum londum.
Tað eru nøkur - tey flestu - av hesum børnum, sum um vikuskiftið koma til Føroya at vera við í einum
finalutiltaki. Finalan, sum verður í fýra dagar, er samstundis endin á trý ára skeiðnum, og alt tiltakið
endar við einari konsert í Norðurlandahúsinum sunnudagin 12. juni, klokkan 15.00.

Umframt konsertina vera eisini verkstovur, og so fara tónleikalærararnir, sum umframt Gésa Szivay
hava arbeitt við børnunum, eisini at hava eina undankonsert. Hon verður í Argja skúla leygardagin.
Dimma.fo

John Rajani kærir avgerðina
John Rajani hevur kært løgmann og landsstýrismannin í vinnu- og uttanríkismálum til Løgtingsins
umboðsmann
- Skal siga frá, at eg havi tikið avgerð um at kæra løgmann og landsstýrismannin í Vinnu- og
uttanríkismálum til Løgtingsins Umboðsmann.
Soleiðis skrivar John Rajani í einari almennari fráboðan.
Samstundis hevur John Rajani tikið avgerð um at standa fast við sína umsókn til starvið.
- Sjálvandi havi eg ikki nakað rættarkrav uppá at fáa starvið. Men tað er mín áskoðan, at viðgerðin av
hesum máli hevur verið so langt úti og niðurgerandi fyri meg, at eg av prinsipiellum ávum ikki kann
standa modell til tað, sum er farið fram, skrivar John Rajani.
John Rajani var innstillaður til starvið sum aðalstjóri fyri uttanríkis- og vinnumálum, men hann fekk
ikki starvið í fyrstu atløgu, tí Poul Michelsen landsstýrismaður ikki vildi hava hann at vera aðalstjóra.
- Í sambandi við setanartilgongdina havi eg verið til hópin av samrøðum við setanarbólkin. Eisini havi
eg verið gjøgnum umfatandi testir, framdar av útlendskum serføðingi, og sum úrslit av hesum bleiv
eg sum einasti umsøkjari av tilsamans 11 umsøkjarum mettur at verða einasti væl kvalifiseraði
persónurin til starvið.
Tá henda viðgerð er liðug fara løgmaður og landsstýrismaðurin inn í eina politiska viðgerð av mínum
persóni. Mangt av tí sum landsstyrismaðurin í Vinnu- og uttanríkismálum førur fram er beinleiðis
ósatt og niðurgerandi fyri mín persón. Eg kann als ikki góðtaka hesa tilgongd, og tí verður málið kært
til Løgtingsins Umboðsmann, hvørs uppgáva fyrst og fremst er at halda eyga við almennu umstingini.
Sigur altso John Rajani í fráboðan til fjølmiðlarnar nú seinnapartin.
Dimma.fo

Tasiilaq landaði í Fuglafirði í nátt
06.06.2016 - 08:13
Sambært JN.fo kom grønlendska skipið Tasillaq á Fuglafjørð í nátt. JN.fo upplýsir, at Tasillaq nú hevur
fiskað kvotuna teir høvdu, og at teir havav 900 tons av svartkjafti umborð.
Landingin byrjaði beinavegin Tasillaq kom at bryggju umleið klokkan 02 í nátt.
Portal.fo

Funnu stóra grind - Komu til lands við stórum kalva
06.06.2016 - 09:35
Tíðliga gjáramorgunin fann útróðrarbáturin Sunneva eina stóra grind vestur úr Trælanípuni. Teir vóru
staddir umleið 10 fjórðingar úr landi. Grindin kavaði og teir mistu hana tískil burtur. Men tómhentir
komu teir tó ikki at landi. Teir fingu ein kempi stóran kalva, og tað er ikki so galið, tá man ikki kann fáa
grind.
Sambært JN.fo kom manningin á Sunnevu ikki heim ongul í reyv, tí teir fingu henda stóra kalvan stutt
eftir at grindin var sloppin. Kalvin er 208 cm langur og mett verður at hann vigar um 200 pund.
Manningin upplýsti annars fyri JN.fo, at tað var heilt nógv grind at síggja vestanfyri. Men at reka hana
bar illa til.
Portal.fo

Samarittarnir hjá Reyða Krossi eru virknir aftur
06.06.2016 - 15:03
Nú tryggingarviðurskiftini eru um at vera komin upp á pláss, eru samarittarnir hjá Reyða Krossi virknir
aftur til almennu tiltøkini í Føroyum. Hetta sigur Reyði Krossur Føroya í skrivi til miðlarnir.
Samarittarnir hava verið til tiltøk, meðan steðgurin hevur verið. Hetta bar til, tí at fyriskipararnir
høvdu syrgt fyri, at tryggingarviðurskiftini vóru í lagi.
- Vit takka fyri tolsemið, sýnt frá viðskiftafólki okkara og síggja fram til støðugt samstarv frameftir. Vit
gleðast um, at vit sum sjálvboðin nú aftur sjálvi trygt kunnu virka fyri at skapa trygd til almenn tiltøk,
sigur Reyði Krossur Føroya í skrivinum.
Portal.fo

Yvirgangsvandin størstur uttan fyri leikvøllirnar
06.06.2016 - 17:42
Øll skulu vera á varðhaldi undir EM-kappingini, men hóttanin er ikki størst á teimum stóru
leikvøllunum.
Tað metir Magnus Ranstorp frá hernaðarliga háskúlanum í Svøríki og serfrøðingur í
yvirgangsspurningum. Hann heldur ikki, at áskoðararnir skulu óttast álop á leikvøllin, tá fyrsti EMdysturin millum Frakland og Rumenia verður bríkslaður í gongd á Saint Denis leikvøllinum í Paris
fríggjadagin.
Trygdarumstøðurnar kring leikvøllirnar eru av teimum bestu. Hann heldur tó, at størri vandi er á
teimum størru plássunum kring um í býnum.
Í dag var ein fraklendingur handtikin við ætlanum um 15 álop í Fraklandi í sambandi við EMkappingina í fótbólti. Enn er ógreitt júst hvørjar ætlanir hjá manninum vóru.
- Eg haldi ikki, at einum nýtist at vera serliga bangin fyri at fara á leikvøllin, har trygdin er í hásæti.
Hinvegin kann tað vera trupult at tryggja vanligu plássini og torgini í býnum, eitt nú har fólk savnast at
hyggja at fótbólti á stórskíggjum, sigur Magnus Ranstorp við Ritzau-tíðindastovuna.
USA hevur ávarað amerikanskar borgarar móti vandanum fyri álopum í Evropa og Washington hevur
serliga peikað á vandan fyri álopum undir EM-kappingini. Og vandin fyri, at eitt álop kemur undir EM
er stórur, metir Magnus Ranstorp.
Portal.fo

Framvegis heimsins valdsmiklasta kvinna
06.06.2016 - 18:24
Sætta árið á rað er týski samveldiskanslarin, Angela Merkel, kosin til heimsins valdsmiklastu kvinnu av
tíðarritinum Forbes.
Amerikanska vinnutíðarritið, Forbes Magazine, kunngjørdi í dag listan yfir tær 100 valdsmiklastu
kvinnurnar í heiminum í 2016.
Á listanum eru vinnulívsleiðarar, íverksetar, íleggjarar, granskarar, filantropar og stjórar. Og fyri sættu
ferð á rað, stendur navnið hjá Angela Merkel ovast.
Eftir hana kemur amerikanska forsetavalevnið, Hillary Clinton, meðan ovastin fyri amerikanska
miðbankan, Janet Yellen, er á triðja plássi.
Á fjórða og fimtaplássinum koma filantropurin Melinda Gates, kona stovnaran av Microsoft, Bill
Gates, og stjórin fyri General Motors, Mary Barra.
Franska Christina Lagarde, stjóri í altjóða gjaldoyragrunninum IMF, varðveitir sítt sætta pláss, meðan
rakstrarstjórin hjá Facebook, Shefyl Sandberg, kemur á sjeynda plássi.
Síðan koma YouTube-stjórin, Susan Wojcicki, stjórin fyri Hewlett-Packard, Meg Whitman og
nevndarformaðurin í spanska Banco Santander, Ana Patricia Botín.
- Tað hesar kvinnur hava avrikað er framúr – og enn størri tá hugsað verður um, hvussu trupult tað er
at gera vart við seg í vinnugreinum og størvum, sum vanliga eru mannað av monnum, skrivar
forbes.com.
Sambært blaðnum eru hagtølini yvir kvinnur í valdsmiklum størvum framvegis døpur. Seinasta
uppgerðin millum kynini vísir, at kvinnur bert manna 4 prosent av stjóraskrivstovunum á teimum
størstu fyritøkunum í USA.
Einasti norðurlendingur á topp 100 listanum hjá Forbes, er norska Kaci Kullmann Five, forkvinna í
norsku Nobel-nevndini, sum er nummar 75 á listanum. Av listanum kann annars nevnast:
13 Michelle Obama, amerikansk forsetafrúa
19 Federica Mogherini, uttanríkis- og trygdarpolitiskur ovasti í ES
21 Oprah Winfrey, amerikanskur sjónvarpsvertur
26 Aung Sun Suu Kyi, forseti í Myanmar
29 Elisabeth II drotning av Onglandi
46 Kolinda Grabar-Kitarovic, forseti í Kroatia
50 Nicola Sturgeon, skotskur forsætisráðharri
Portal.fo

Hollande ásannar vandan fyri yvirgangi til EM
EM 2016 verður bríkslað í gongd fríggjadagin og nógv fólk koma til Fraklands at hyggja. Tað hevur
verið tosað nógv um yvirgang í samband við EM og nú ásannar franski forsetin François Hollande, at
vandi er fyri yvirgangi. Tað skrivar tv2.dk í dag.

- Hóttanin fer at halda fram í langa tíð, men vit mugu gera alt fyri at tryggja, at EM 2016 eydnast væl,
sigur franski forsetin sambært AFP.
- Frakland fer ikki at lata seg hótta, sigur Hollande.
Tað var í fjør at Frakland var rakt av yvirgangsálop. Í januar 2015 skutu vápnaðir menn frá hond á
satirublaðnum Charlie Hebdo. Eftir álopið á blaðið vóru gerningsmennirnir jagstraðir í fleiri dagar.
13. november í fjør var aftur panikkur í Fraklandi, tá yvirgangsmenn gjørdu av við 130 fólk í
høvuðsstaðnum París. Tá vóru ætlanir um at bresta sjálvmorðsbumbu á Stade de France, men
bumbumennirnir sluppu ikki inn á leikvøllin.
Fyrsti dysturin í ársins EM verður nettupp á Stade de France. Vertirnir taka ímóti Romenia og dysturin
byrjar klokkan 19 føroyska tíð.
Portal.fo

Funnu stóra grind - Komu til lands við stórum kalva
06.06.2016 - 09:35
Tíðliga gjáramorgunin fann útróðrarbáturin Sunneva eina stóra grind vestur úr Trælanípuni. Teir vóru
staddir umleið 10 fjórðingar úr landi. Grindin kavaði og teir mistu hana tískil burtur. Men tómhentir
komu teir tó ikki at landi. Teir fingu ein kempi stóran kalva, og tað er ikki so galið, tá man ikki kann fáa
grind.
Sambært JN.fo kom manningin á Sunnevu ikki heim ongul í reyv, tí teir fingu henda stóra kalvan stutt
eftir at grindin var sloppin. Kalvin er 208 cm langur og mett verður at hann vigar um 200 pund.
Manningin upplýsti annars fyri JN.fo, at tað var heilt nógv grind at síggja vestanfyri. Men at reka hana
bar illa til.
Portal.fo

Ætlaði at fremja 15 yvirgangsatsóknir í Fraklandi
06.06.2016 - 13:06
Sambært AFP tíðindastovuni varð ein franskur ríkisborgari handtikin á markinum millum Pólland og
Ukraine í gjár. Hann hevði eitt satt arsenal av vápnum og sprongievni í bilinum, og sambært
tíðindastovuni hevði hann ætlanir um heili 15 yvirgangsatsóknir í Fraklandi.
Maðurin ætlaði, sambært norsku tíðindastovuni, NTB, at loypa á islamisk og jødisk savningsstøð í
Fraklandi. Hann tosaði sera neiligt um fronsku stjórnina og um hópin av innflytarum og um
spjaðanina av islam. Hann tosaði eisini um at hann hevði ætlanir um fleiri yvirgangsatsóknir, sigur
Vasilij Gritsak frá ukrainsku trygdartænastuni, SBU.
Í bilinum hevði hesin yvirgangsmaður hópin av vápnum og sprongievnum. Millum annað fann
løgreglan tríggjar rakettdrivnar granatkastarar, seks Kaleshnikov riflur, umleið 100 eintøk av løttum
sprongievni, umframt 100 kg av øðrum sprongievni.
Portal.fo

Vardy umhugsar Arsenal-tilboð
06.06.2016 - 20:38
Arsenal og Leicester City og teirra fjepparar bíða spent eftir hvørja avgerð framherjin Jamie Vardy fer
at taka viðvíkjandi fótbóltsframtíð síni.
Væntað var, at hann fór at boða frá hesum longu áðrenn enska landsliðið settist í flogfarið í dag
ávegis til Fraklands har Ongland spælir fyrsta EM-dyst sín móti Russlandi leygarkvøldið.
Men enn hevur Jamie Vardy ikki kunngjørt sína avgerð. Arsenal hevur givið 29 ára gamla Vardy eitt
tilboð, sum er trupult at siga nei til, 120.000 pund ella 1,14 millión krónur um vikuna.
Enskir miðlar skriva, at Arsenal hevur bjóðað Leicester 20 milliónir punt fyri Vardy. Tann upphæddin
er so mikið stór, at hon loysir ein sokallaðan leyslatingarklausul, sum Vardy hevur í sáttmála sínum
við Leicester City.
Fyrrverandi Fleetwood Town leikarin skrivaði annars undir ein trý ára sáttmála við Leicester so seint
sum februar, sum sigst geva honum 80.000 pund um vikuna.
Vardy kom til Leicester frá Fleetwood Town fyri eina millión pund í 2012. Við 24 málum í júst farna
kappingarári var hann ein av høvuðsorsøkunum til óvæntaða meistaraheitið hjá Leicester.
Tað sigst, at Arsenal eisini dyrgir eftir einum øðrum av høvuðspersónunum á Leicester-liðnum,
algirska Riyad Mahrez.
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Frálíkt hátíðarhald hjá Ørkini
So hevur hátíðarhaldið verið í sambandi við at Hotel Ørkini er 25 ár. Veðrið var av tí besta og nógv
fólk vitjaðu.
Kl.14.00 var gudstænasta í Háteigiskirkjuni har Jógvan Fríðriksson bispur prædikaði.
Elsa Vaage sang 2 sangir. Ólavur Schram spældi á urguna.
70 fólk vóru í kirkju.
Aftaná var móttøka á Ørkini. Gott hundrað fólk vitjaðu inn á gólvið. Føroyingafelagið hevði skipað fyri
einum vældekkaðum borði við breyði, breyðtertu og ymiskum køkum.
Elsa Vaage sang aftur áðrenn Símin Hansen hugleiddi um ta fyrstu tíðina hjá Ørkini.
Torleif segði stutt frá søgugongdini og takkaði øllum fyri stórt og trúfast arbeiði.
Jens Petursson var heiðraður við einum málningi fyri sera trúgva tænastu heilt frá 1958.
Mariann Poulsen heilsaði frá Heimamissiónini og handaði Ørkini eina glasmynd, sum Ragnar, leiðarin
á Ørkini, tók ímóti.
Jógvan, bispur, heilsaði frá Fólkakirkjuni, takkaði fyri gott samstarv og gav Sjómansmissiónini eina
gávu.
Árni Jacobsen hugleiddi um sítt møti við Ørkina afturi í 1991 og takkaði fyri gott samstarv.
Jonhard Joensen hugleiddi eisini og takkaði.
Árni fekk eina gávu, sum tøkk fyri arbeiðið í stýrinum.
Eirny takkaði bæði kvinnum og monnum fyri trúgva tænastu og nevndi serliga sjómanskvinnuringin
og brøðurnar Regin og Jonhard Joensen fyri stórt arbeiði gjøgnum mong ár. Størstu tøkkina átti Gud.
Nevndin í Føroyingafelagnum takkaði eisini fyri gott samstarv gjøgnum øll 25 árini.
Fólk hugnaðu sær væl við drekkamunni og práti.
Ein sera góður og stimbrandi dagur er at enda komin.
Vit takka Gudi og menniskjum fyri dagin – og fyri Ørkina.
Í dag, sunnudagin 5. juni kl.16.00, verður alment møti, har øll eru vælkomin.
kristin.fo

Tyrlan fór eftir manni ið hevði brotið beinið í Mykinesi
Klokkan 13:02 í dag fekk MRCC-støðin í Havn eina fráboðan frá løgregluni, at ein maður hevði brotið
beinið í Mykinesi.
MRCC Tórshavn sendi boð eftir bjargingartyrluni hjá Atlantic Airways, sum gjørdi skjótt av. Klokkan
14:04 var persónurin á Landssjúkrahúsinum.
Tyrlurnar hjá Atlantic Airways hava nú gjørt 46 uppgávur fyri MRCC í ár.
Jn.fo

Andlát
Ragnhild Andreasen, fødd Berg, ættað úr Funningsfirði, búsitandi í Havn andaðist á Tjarnagarði
sunnudagin, 85 ára gomul.

