
 
Tíðindi úr Føroyum tann 01. des. 2016 

 

Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni. 

Hey øll. 

 

Vit hava roynt okkara besta at skipa fyri tiltøkum her upp til jólar og hava vit fylgjandi at bjóða uppá. 

 

1. Tann 26/11 verður ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni 

verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru 

fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta 

nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar. 

 

Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 

Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 26/11''. 

Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo 

 

2. Tann 10/12 verður bowling og góður matur í Havn. Tað kostar 250,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar 

klokkan 19. Drekkivørur eru fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan við. Vinir og kenningar 

eru eisini vælkomin. Vit seta nøsina fram ímóti 15+ luttakarar. 

 

Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 

Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Bowling 10/12''. 

Vinarliga send win mail til Andreas um luttøku: andreas@antares.fo 

 

3. Tann 17/12 verður aftur ræstkjøtaveitsla umborð á Draganum. Vit fáa ræst kjøt og súpan og seinni 

verður tað dessert og kaffi. Tað kostar 350,- kr at luttaka. Tiltakið byrjar klokkan 18. Drekkivørur eru 

fyri egnu rokning. Tit eru vælkomin at taka makan. Vinir og kenningar eru eisini vælkomin. Vit seta 

nøsina fram ímóti 12 - 15 luttakarar. 

 

Luttøka er fyrst galdandi tá ið peningur er fluttur á konta nummar 9865 308 314 9 í Norðoyar 

Sparikassa. Vinarligast viðmerki flytingina ''Dragin 17/12''. 

Vinarliga send mail til Martin um luttøku: sonny@antares.fo 

 

Hava tit spurningar vinarliga sendi mail til Martin ella Andreas. 

 

 

Bestu heilsir frá Martin og Andreas 
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Áhugafelagið Antares 

- vit sum starvast uttanlands 
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Kanska turt í næstu viku 

Danjal av Rana 01.12.2016 (11:56)  

Eitt lágtrýst yvir Íslandi fer í ein landnyrðing norðan. Eitt tilhoyrandi brúgvalag fer í dag fram 

við Føroyum, og eitt skifti kemur kaldari og turrari luft inn yvir oyggjarnar av norðri. 

Fríggjadagin fer ein hátrýstsryggur inn yvir Føroyar av útsynningi og síðani trokar lýggjari og 

slavari luft seg inn yvir landið av útsynningi.  

Í dag  

Gul til stívt andøvsgul av norðri, 5 til 10 m/s. Í kvøld eitt lítið lot av ymsum ættum, undir 5 

m/s. Alt samdøgrið samdrigið og regn ella sirm og til tíðir támut. Hitin millum 5 og 9 stig. Í 

nátt lot til andøvsgul av suðri og útsynningi, 3 til 8 m/s. Framvegis skýggjað og regn av og á. 

Hitin um 3 stig.  

  

Í morgin  

Lot til andøvsgul av suðri og útsynningi, 3 til 8 m/s. Samdrigið og okkurt æl. Hitin millum 3 og 

8 stig.  

Leygardagin  

Gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s, sum um kvøldið øtlar í andøvsgul upp í ein 

strúk, 8 til 13 m/s. Yvirhøvur skýggjað og regn ella ælaveður og hitin millum 4 og 9 stig.  

Sunnudagin  

Gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s. Yvirhøvur skýggjað og stundum regn ella 

ælaveður. Hitin millum 5 og 10 stig.  

Mánadagin  

Gul til stívt andøvsgul av suðri og útsynningi, 5 til 10 m/s. Samdrigið og okkurt æl. Hitin 

millum 4 og 9 stig.  

Týsdagin  

Lot til andøvsgul av landsynningi, 3 til 8 m/s, sum seinnapartin øtlar í gul til stívt andøvsgul, 5 

til 10 m/s. Samdrigið og yvirhøvur turt. Hitin millum 2 og 7 stig. 
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Maersk Line keypir Hamburg Süd 

Dótturfelagið hjá A.P. Møller - Mærsk, Maersk Line, hevur gjørt avtalu við Oetker Group um 

at keypa týska bingjureiðaríið Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG 

(Hamburg Süd). Keypið er treytað av endaligari avtalu og myndugleikagóðkenningum. 

Hamburg Süd er heimsins sjeynda størsta bingjureiðarí við eini leiðandi marknaðarstøðu á 

norður-suður rutunum. Felagið rekur 130 bingjuskip við einum bingjukapasiteti upp á 

625.000 TEU (20-fóts bingjur).  

 

Hamburg Süd hevur 5.960 starvsfólk á meiri enn 250 skrivstovum kring heimin og 

marknaðarførir sínar veitingar gjøgnum brandini Hamburg Süd, CCNI (við høvuðssæti í Kili) 

og Aliança (við høvuðssæti í Brasilia). Hamburg Süd hevði í 2015 ein umsetning upp á 6.726 

miljónir USD, harav 6.261 miljónir USD stava frá teirra bingjuhandli.  

 

Við keypinum av Hamburg Süd økir Maersk Line sín part av alheims kapasitetinum til umleið 

18,6 prosent úr 15,7 prosentum til umleið 3,8 miljónir TEU. Samstundis verður miðaldurin á 

samanlagda flotanum upp á meira enn 700 skip 8,7 ár ímóti núverandi 9,2 árum hjá Maersk. 

 

A.P. Møller - Mærsk væntar, at keypið verður endaliga avgreitt síðst í 2017.  

 

Kelda: Maersk Line 

Antares.fo 

 

 

Havbúgvin hevur gjørt ein góðan túr á Rygginum 

01-12-2016 - 07:09 - Jóanis Nielsen 

Havbúgvin, sum hendan túrin hevur roynt á Rygginum, kom á Havnina í gjár við 90.000 

pundum, sum teir landa til Barðið í morgun. Veiðan er boðin út á Fiskamarknaðinum fyri 

útvið kr. 800-túsund. 

Havbúgvin skal nú til umvælingar hjá MEST í Havn, teir skulu m.a. yvirhála motorin. 

Annars kann sigast, at Havbúgvin hevur gjørt eitt gott ár í ár, júst hvat teir hava fiskað fyri 

vita vit ikki. 

Jn.fo 

 

 

Næraberg hevur gjørt ein skjótan túr 



01-12-2016 - 10:13 - Jóanis Nielsen 

Næraberg, sum hevur verið á svartkjaftaveiðu norðan- og eystanfyri, hevur gjørt ein skjótan 

túr, teir fóru av Kollafirði 16. november og hava nú fulla last 3.190 tons av heilfrystum 

svartkjafti. 

Vit á JN.fo tosaðu við skiparan - Kristian Dam - í morgun, teir liggja eystur úr Nólsoynni og 

vaska skipið, áðrenn teir koma á Kollafjørð í kvøld. 

Kristian sigur, at teir skulu landa veiðuna í Hollandi, teir fara av Kollafirði helst leygardagin, 

sigur hann. 

Fiskiskapurin hevur verið góður og svartkjafturin er í góðum standi, segði skiparin í morgun. 

Øll kvotan, sum Næraberg hevði fyri í ár, er nú fiskað, so teir fara ikki aftur til fiskiskap aftur 

fyrrenn eftir nýggjár. 

Jn.fo 

 

 

Jupiter landar til Havsbrún 

01-12-2016 - 19:57 - Jóanis Nielsen 

Jupiter er júst nú komin á Fuglafjørð við 2.500 tonsum av svartkjafti, sum teir skulu landa til 

Havsbrún. 

Jupiter hevur roynt í landnyðring úr Fugloynni á uml. 62,3N og 4,1V, har royna hini føroysku 

svartkjaftaskipini eisini og somuleiðis nøkur íslendsk og okkurt russiskt skip. 

Jn.fo 

 

 

 

Skeivt at taka enskt fram um danskt í skúlanum 

Áki Bertholdsen 01.12.2016 (12:24)  

Í hesum døgum er hugburðurin eftir øllum at døma tann, at vit skulu gloyma danskt og hugsa 

meiri enskt.  

Tað sigur Herálvur Jacobsen, formaður Føroya í Lærarafelag, í Skúlablaðnum.  

Hann vísur á, at í skúlanum verður munur gjørdur á lærugreinunum, eitt nú verður danskt 

raðfest lægri og enskt hægri.  

 – Eg kundi hugsað mær at fingið at vitað, hví mett verður, at næmingurin skal skriva færri 

uppgávur í føroyskum og serliga donskum, og fleiri í enskum, sigur hann í Skúlablaðnum  

 Hann vísir á, at tað er ein sannroynd, at meginparturin av okkara ungu fara til Danmarkar at 

lesa, og tískil er tað gott hjá teimum at duga væl at skriva danskt.  

mailto:aki@sosialurin.fo


 – Tað er eingin saklig ella faklig grundgeving fyri at raðfesta danskt lægri enn hinar 

lærugreinirnar, sigur Herálvur Jacobsen við Skúlablaðið.  

Hann sigur, at sjálvandi eru tey fegin um, at enskt verður raðfest hægri, men vit duga ikki at 

síggja, hví danskt skal skerjast afturfyri. 

In.fo 

 

 

FSF fær átalu frá FIFA 

Danjal av Rana 01.12.2016 (16:25) 

Mong óttaðust, at tað kundi gerast dýrt fyri FSF, tá ein maður rann inn á Tórsvøll undir 

dystinum millum Føroyar og Portugal. Nú er greitt, at FSF einans fær eina átalu frá FIFA.  

 - Tað kundi lættliga hent, at tað bleiv ein stór bót, so vit kunnu bara gleðast um, at tað bara 

bleiv ein peikifingur, sigur Virgar Hvidbro, aðalskrivari í FSF.  

 Virgar Hvidbro ivast tó ikki í, at um slíkt skuldi hent aftur, hevði FSF ikki sloppið undan bótini.  

- Tí er tað sera týdningarmikið, at fólk, sum koma til dyst, skilja álvaran í hesum her og ikki 

renna inn, at tað kann fáa katastrofalar fylgir. Tað kann vera ein bót, men í ringasta føri síggja 

vit fyri okkum at spæla fyri tómum setrum. Tað vildi tó neyvan hent í einum slíkum føri sigur 

hann.  

Hann endurtekur tó tað, sum bleiv sagt beint eftir dystin, at um FSF hevði fingið eina bót, 

hevði hon verið send víðari til mannin, sum rann inn á vøllin. Hann sleppur kortini neyvan 

heilt snikkaleysur.  

- Ungi maðurin fer nokk at fáa eina heilsan frá okkum, sigur Virgar Hvidbro.  

In.fo 

 

 

Sambandsflokkurin og Framsókn vinna hvør sín sess 

Eirikur Lindenskov 01.12.2016 (18:03)  

Javnvágin millum samgongu og andstøðu broytist eitt sindur í nýggjari veljarakanning, sum 

Gallup hevur gjørt fyri Miðlahúsið og Kringvarpið.  

 – Javnaðarflokkurin og Tjóðveldi standa í stað í tingfólkatali. Framsókn gongur fram.  

Tað sæst í nýggjastu veljarakanning, sum Gallup hevur gjørt í døgunum 8. til 19. november.  

Javnaðarflokkurin og Miðflokkurin ganga aftur í prosentum, ávikavist 1,6 og 1,5 prosentstig.  

Hinir flokkarnir ganga allir fram – millum 0,2 og 1,0 prosentstig.  

mailto:danjal@in.fo
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Hóast samgongan gongur aftur tilsamans 0,4 prosentstig, so gongur hon kortini fram í 

løgtingssessum. Tað er tí, at Framsókn í kanningini fær tríggjar tingsessir. Javnaðarflokkurin 

varðveitir sínar 8 sessir og Tjóðveldi sínar 7.  

Í andstøðuni er tað Sambandsflokkurin, sum gongur fram við einum tingsessi, meðan 

Miðflokkurin og Sjálvstýri missa hvør sín. Fólkaflokkurin stendur í stað við 6 tingsessum. 

In.fo 

 

 

Eldur fráboðaður á Hotel Føroyum í nátt 

01.12.2016 - 11:53 

Tað var klokkan 04.43 í nátt, at løgreglan í Havn fekk boð um, at eldur var í uppi á Hotel 

Føroyum.  

Hetta boðar vakthavandi á løgreglustøðini í Havn frá. 

Vakthavandi á løgreglustøðini í Havn greiðir frá, at eldur var komin í eitt borð í einum 

felagshøli uppi á Hotel Føroyum, eftir at fólk høvdu gloymt at sløkkja tvey sterarinljós. 

Talan var tó ikki um nakran stóran eld, ið órógvaði nakað, ella sum gjørdi nakran skaða, og 

var hann longu sløktur, tá ið løgreglan og sløkkiliðið vóru komin á staðið. 

Portal.fo 

 

 

Eykamálverjin hjá B36 til EB/Streym 

01.12.2016 - 18:10 

EB/Streymur hevur í dag gjørt sáttmála við Trygva Askham, sum skal verja málið hjá Effoliði 

okkara komandi kappingarár. Tað skrivar eb-streymur.fo.  

Trygvi hevur avtalu við B36, so talan er um, at EB/Streymur leigar hann frá B36 komandi 

kappingarár.  

Trygvi hevur verið annar málmaður á besta liði hjá B36 nøkur ár. Annars hevur hann árini frá 

2005 til 2009 spælt við tí, sum fyrstu árini æt FS Vágar 2004, og sum seinni kom at eita 07 

Vestur. Í 2010 spældi Trygvi við FC Hoyvík, og síðani 2013 hevur hann verið hjá B36.  

Avtalan við B36 og Trygva er galdandi fyri eitt ár. 

Portal.fo 

 

 

 

 



Fiskimannafelagið karmur um lutakastið í ár 

Skrivað hevur Danial Viðoy 01.12.2016 - 07:09 

Tíðindaskriv - Havstovan: Árliga lutakastið um kr. 12.500,- millum innsend fiskamerkir, 

verður fríggjadagin 2. desember kl. 11. Tað hevur verið siðvenja at hava lutakastið ymsa 

staðni í landinum, og í ár hevur Havstovan valt at hava tað í hølunum hjá 

Fiskimannafelagnum í Havn. Øll eru vælkomin. 

Lutakastið er galdandi fyri merkingar, sum Havstovan stendur fyri. Úrslitini frá merkingunum 

verða millum annað nýtt til at greina ferðing, útbreiðslu, vøkstur og føði hjá fiskasløgunum.  

Nordlysid.fo 

 

 

Komandi býráð kemur til búgvið borð 

Skrivað hevur Tórshavnar Kommuna 01.12.2016 - 10:29 

Fíggjarætlanin fyri Tórshavnar kommunu fyri 2017 varð samtykt við aðru viðgerð á 

býráðsfundi í kvøld. Niðurstøðan hjá fráfarandi samgongu á fundinum var, at komandi býráð 

kemur til skorin klæði og yvirtekur eina kommunu, sum fíggjarliga ongantíð hevur verið so 

væl fyri, eina kommunu í rúkandi vøkstri, sum eigur meira á bók enn hon skyldar. 

Viðmerkingarnar til fíggjarætlanina eru soljóðandi:  

Tá vit løgdu fram fíggjarætlanina fyri 2016 var lyftið, at vit fóru at styrkja vælferðina og lækka 

skattin. Vøkstur hevur eyðkent kommununa seinastu árini. Fólkavøksturin seinasta árið er 

omanfyri 2%, og hóast hetta hevur givið hægri inntøkur, so setir hetta eisini størri trýst á 

tænasturnar og útbyggingartørvin.  

Samlaðu inntøkurnar eru 868 miljónir, raksturin er 704 miljónir og aðrar útreiðslur eru 22 

miljónir, rentuútreiðslurnar eru 6 miljónir. Útreiðslur tilsamans eru 733 miljónir. Yvirskot 

áðrenn løgur er 135 miljónir. Avdráttirnir eru 18 miljónir. Løgur tilsamans er 245 miljónir, av 

hesum eru 160 miljónir løgur hjá Tórshavnar Havn.  

Býráðssamgongan kann tí staðfesta, at hon heldur síni lyfti um skattalækking og 

uppraðfestingar á fleiri økjum. Vit lækka skattaprosentið niður á 19%, sum gevur 

borgarunum ein samlaðan skattalætta uppá 30 miljónir. Ein skattalætti uppá 30 miljónir ger 

lívið lættari og trivnaðin betri hjá mongum borgarum.  

Uppraðfestingar og bleyt virði  

Eldraøkið fær eina meirjáttan bæði til bygningsviðlíkahald og tænastur. 4 miljónir eyka verða 

settar av til tess at tryggja støðið og til umvælingar av eitt nú Lágargarði, Tjarnargarði og 

Ellisheiminum.  

Heilsu- og umsorganartænastan fær í alt kr. 7,7 miljónir aftrat til at skipa nýggj tilboð og 

nýggjar tænastur í heimatænastuni eitt nú dagtilhald og venjingar, og harumframt verða 

røktarnormeringar á búdeildum hækkaðar, serliga kvøld- og náttarvaktirnar og til reingerð.  

Eisini dagstovnaøkið verður uppraðfest. Játtanin til endurgjald fyri sjúkrafráveru fer at lætta 

um raksturin hjá flestu stovnum. Játtanin verður tí hækkað við einari miljón. Harumframt 



verða 2,8 miljónir játtaðar til at betra um starvsfólkanormeringina, so meira tíð verður til 

børnini og til fyrireikingartíð.  

Umhvørvið  

Býráðssamgongan ynskir eisini at uppraðfesta kloakkeringsøkið. Vit játta nú 4 miljónir aftrat 

til kloakkir, so samlaða játtanin nú er 15 miljónir.  

Ein miljón aftrat verður játtað til umhvørvispolitikk. Her er talan um kanningar og átøk, 

umframt kunnandi tilfar, umlegging til umhvørvisvinarlig akfør hjá kommununi, nýggjar 

ruskskipanir, ruddingarátøk og skipan av royndarprosjektum í sambandi við grønar 

býarpartar.  

Annað  

Nýskapanarhúsið Hugskotið, sum hevur víst seg at vera eitt framúrskarandi átak, sum hevur 

lagt lunnar undir eitt spírandi umhvørvi fyri íverksetarar, fær hálva miljón aftrat, so góðu 

hugskotini framhaldandi fáa bestu sømdir at vaksa.  

Lopfjølin, sum barnaverndartænastan, fólkaskúlarnir og Margarinfabrikkin samstarva um, 

fær 450 túsund til at halda fram í 2017. Hetta er eitt tilboð til børn og ung við ymsum 

sosialum avbjóðingum, sum hava trupult við at ganga í skúla, so at tey antin kunnu fara aftur 

í skúla ella at røkka eina 9. flokks próvtøku. Úrslitini higartil hava verið avbera góð, og eigur 

hetta at halda fram.  

Kunningarstovan fær hálva miljón aftrat. Ætlanin er at betra um tænastuna við at hava longri 

opið og í 2017 er ætlanin at byrja at talgilda tænastur til borgarar og ferðafólk, sum 

Tórshavnar kommuna hevur at bjóða. Tað vil siga, at tað skal bera til hjá kundum heimanífrá 

at bóka og gjalda fyri eina tænastu.  

Løgur  

Herfyri undirskrivaðu Samferðslumálaráðið og Tórshavnar kommuna avtalu um 

innkomuvegin. Landið hevur sett av 27 miljónir krónur til arbeiðið, og býráðssamgongan setir 

4 miljónir av aftrat til innkomuvegin.  

Ein hálv miljón er játtað til Klubb 188 í Hoyvík, Úthangið í Kollafirði og til Klubb 160, sum er 

nýtt tilboð til tannáringar á Argjum. Nakrar smærri játtanir eru til ítrótt og ítróttaranlegg. 

Játtaðar eru tvær miljónir til kirkjugarðin við Velbastaðvegin, tvær miljónir til gamla 

Velbastaðvegin og 1,6 miljónir til vegagerð á Velbastað.  

Áhugafelagið sum skipar fyri ólavsøkukappróðrinum fær 300 túsund, og dupulthøllin á Hálsi 

og høllin á Argjahamri verða gjørdar lidnar. Lestraríbúðirnar í Kommunuskúlanum, sum nú 

eitur Finsen, verða gjørdar lidnar. Eldraíbúðirnar eru eisini settar á dagsskránna.  

Játtanin til Skúlan á Fløtum er 42,075 miljónir í 2017. Harumframt verða 28 miljónir fluttar 

við eykajáttan frá Musikkskúlanum til Skúlan á Fløtum, hesin peningur verður tøkur í 2016. 

Tær 28 miljónirnar, sum verða fluttar frá Musikkskúlanum til Skúlan á Fløtum, koma innaftur 

á Musikkskúlan, tá ársroknskapurin 2016 verður lokaður og møguligar meirinntøkur 

staðfestar.  

Sostatt verða um 70 miljónir tøkar til verkætlanina Skúlin á Fløtum í 2017.  



Arbeiðið við verkætlanini gongur væl, sáttmáli um partalag er klárur at undirskriva, og 

ætlandi fer grót- og spreingiarbeiðið í gongd nú í desember. Endaligi partalagssáttmálin 

verður klárur at undirskriva í fyrru helvt av 2017.  

Okkara fremsta mál er at varðveita og menna eina virkna kommunu, tí tað eru virknir 

borgarar og eitt virkið vinnulív, sum skapa eina góða kommunu við trivnaði og fjøltáttaðum 

tilboðum.  

Heðin Mortensen, borgarstjóri  

Tróndur Sigurdsson, býráðslimur  

Elin Lindenskov, býráðslimur  

Helena Dam á Neystabø, býráðslimur  

Bjørghild Djurhuus, býráðslimur  

Sigrun Mohr, býráðslimur  

Halla Samuelsen, býráðslimur  

Annfinn Brekkstein, býráðslimur  

Sjúrður Olsen, býráðslimur 

Nordlysid.fo 

 

 

Fyrilestrar við Jan Elmar og Kitty May 

01.12.2016 - 15:29 

Tíðindaskriv: Mánakvøldið 5. desember verður Frælsi vertur fyri tveimum fyrilestrum í 

Marghøllini í Sørvági. 

Undir heitinum “Frá reyðvíni til marathon”, hevur Kitty May skrivað eina bók um, hvussu hon 

legði lívið hjá sær um og kemur at greiða frá hesi tilgongdini. 

Jan Elmar kemur at greiða frá um byrjunarrenning, hvussu man kemur í gongd og at halda út. 

Um bókina hjá Kitty May sigur Sprotin:  Tað er ikki vanligt at viðurkenna síni brek og sínar 

snávingar alment. Tað gera flestu okkara ikki. Men tað ger Kitty May í bók, sum kemur á 

marknaðin týsdagin tann 18. í hesum. Hon viðurkennir, at hon fyri nøkrum árum síðan 

hoknaði undir byrðuni at vera væl útbúgvin karrierukvinna og mamma at fleiri børnum við 

stórum húsum og nógvum sosialum sambondum at røkja samstundis. Hon kom út á ein skráa 

og endaði har, ið ringt var at finna upp í ljósið aftur. Men tað megnaði hon. 

Í dag rennur Kitty May marathon kring alt Europa, men fyri fáum árum síðani var hon langt 

niðri og bundin av rúsdrekka. Hetta er ein fantastisk, persónlig og rørandi søga um at missa 

fótafesti í lívinum, at reisa seg aftur og fáa eitt betri lív. 

Jan Elmar Sørensen er ein av føroya fremstu rennarum, hevur luttikið á Oyggjaleikunum. 

Hann byrjaði á ungum árum at renna og kappast í dag ímóti elituni í Føroyum, umframt at 



hann luttekur í kappingum uttanlands. Fyri kortum var hann á venjingarlegu í Yaya Village í 

Etiopien. 

Fyrilestrarnir eru ókeypis og verða í Marghøllini í Sørvági mánakvøldið 5. desember kl. 19.30. 

Tað verður møguligt at keypa bókina “Frá reyðvín til marathon” hjá Kitty May aftaná 

fyrilesturin, umframt at Jan Elmar fer at vísa ymiska renniútgerð fram. 

Frælsi bjóðar kaffi/te og frukt . 

Øll eru hjartaliga vælkomin 

Nordlysid.fo 

 

 

Andakt: 

SUM SKRÍGGJANDI HJØRTUR 

 

”Sum hjørtur tráar eftir rennandi áum, so tráar mín sál eftir tær, o Guð! ” 

Sálm. 42,2 

  

Ein gomul kona hevur sagt mær hetta: Eg var um 15 ár, og eg var farin á eitt 

sunnukvøldsmøti í gamla skúla í Hvalvík. Eg minnist tað, sum var tað í gjár. Skúlin var 

stúgvandi fullur, og eg stóð úti í gongini saman við øðrum. Tá reisir Agga seg upp at byrja 

møtið. Hann var ein so glaður kristin. Hann las úr Sálmi 42, vers 2: “Ligesom en Hjort skriger 

efter Vandstrømme, saa skriger min Sjæl til dig, o Gud!” Hann tosaði í Andans kraft, og eg sá 

alt so livandi fyri mær. Eg sá, hvussu hjørturin reisti høvur, og hornini sóust upp móti tí kláru 

luftini. Hann skríggjaði av tosta, og tað ekkóaði aftur í skógini. Einki er so ringt sum tosti. 

Hann er verri enn hungur. Hjørturin var frá sær sjálvum av tosta.  

Nakrar dagar efir fór Agga avstað við Fossanesi, og teir gingu burtur við mann og mús. Hetta 

var í 1938. Agga var ikki lagstur á boðini, men vitnaði fyri sínum bygdarfólki, hvussu 

týdningarmikið tað er at lesa dagliga í Guds orði og at hava samband við Harran hvønn dag, 

annars torna vit upp innan. Agga hevur helst havt eitt ánilsi, hvat ið mundi fara at henda, tí 

seinni segði lítli sonur hansara, at tá ið teir báðir gingu ein túr, segði pápin: “Tú kemur nokk 

ikki at síggja babba aftur.” Tá ið pápi Agga hoyrdi smádrongin siga hetta, svaraði hann:  

“Segði hann eisini hatta við teg?”  

Effie Campbell 

76,10 

Andlát: 

Jákup Sofus Poulsen, Leynum, vanliga nevndur "Jákup úr Akrabyrgi" andaðist mikudagin 

30. november, 91 ára gamal. 

 



Berghild Nybo, vanliga nevnd Begga, ættað av Velbastað , búsitandi í Tórshavn, andaðist 

mikudagin, 88 ára gomul. 

Kvf.fo 

 


