Tíðindi úr Føroyum tann 06.12.16
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

Áhugafelagið Antares
- vit sum starvast uttanlands
www.antares.fo / antares@antares.fo

Veðrið:

Vp.fp
Lógin skal verja móti viðkvæmum upplýsingum
06.12.2016 - 14:19
Løgmansskrivstovan hevur sent eitt uppskot til hoyringar, sum skal verja fólk við møguligum
gen-sjúkum, móti at verða fyri mismuni í samband við, at tryggingaravtalur verða gjørdar.
Í viðmerkingunum til uppskotið sigur Løgmansskrivstovan, at í verandi løtu er hópur av
verkætlanum í gongd í Føroyum, har granskað verður í genetiska arvatilfarinum hjá
føroyingum. Til ber at kanna, um ein frískur persónur hevur ættarbregði til ella er í serligum
vanda fyri at menna ella fáa eina sjúku.
”Hættirnir at kanna og avdúka ættarbregði hjá einum persóni mennast skjótt, og ilt er at
spáa um, í hvussu stóran mun hetta fer at lata seg gera í framtíðini,” sigur
Løgmansskrivstovan, sum ásannar, at tílíkar granskingar seta krøv til lóggávuna.
Kanningarnar kunnu hava positivan týdning fyri persónin sjálvan og heilsuøkið, men úrslitini
av slíkum kanningum kunnu eisini vera misnýtt av til dømis arbeiðsgevarum og
tryggingarfeløgum. Tí vil Løgmansskrivstovan hava lógina broytta.
Skotið verður upp at broyta lógina soleiðis, at eitt tryggingarfelag ella eitt pensjónsfelag ikki
skal kunna nýta aðrar upplýsingar í samband við eina váðameting enn upplýsingar um
verandi og áður verandi heilsustøðu hjá einum persóni.
Uppskotið er sent til hoyringar, og hoyringarfreistin er 12. desember.
Nordlysid.fo

Gott ár hjá Jupiter
06.12.2016 - 13:15
Í kvøld kemur Jupiter á Tvøroyri við knapt 1100 tonsum av sild, sum skulu landast til Varðan
Pelagic.
Hetta er óivað síðsti túrur í ár, sigur skiparin Emil Petersen.
- Vit hava havt eitt sera gott ár. Tað hevur verið nógv at fiskað, tað hevur gingið væl at fiskað
og so hava prísirnir eisini verið góðir. Ja, hetta er besta árið hjá okkum, sigur Emil.
Hann sigur, at frá januar til mai fiskaðu teir svartkjaft. Meginparturin var fiskaður í føroyskum
sjógvi.

Harafturat gjørdu teir ein lodnutúr við Ísland. Mitt í summar var Jupiter til viðlíkahald hjá
Mest í Havn.
- 16. august byrjaðu vit á makrelveiðu. Síðani hava vit verið í vinnu til nú og fiskað makrel,
sild og svartkjaft, sigur Emil.
Svartkjaftaprísurin var góður í vár og tað er viðvirkandi til, at teir hava eitt metár. Útlitini fyri
komandi ár eru góð, tí TAC hækkar, sigur Emil.
Við Jupiter eru 12 mans. 24 mans hoyra til skipið og hin skiparin er Finnbjørn G. Mikkelsen.
Portal.fo

HM í stuttgeil: Pál, Óli og Frans svomið innleiðandi
06.12.2016 - 15:40
HM í stuttgeil fór av bakkastokki í dag í Windsor í Kanada.
Og nú 400 metrar frí, innleiðandi, er avgreitt, stendur eftir, at Pál Joensen úr Suðuroyar
Svimjifelag gjørdist nummar 44 av 72 við tíðini 3:50.95, meðan Óli Mortensen úr Havnar
Svimjifelag gjørdist nummar 46 av 72 við tíðini 3:52.26.
Frans Johannessen, sum umboðar Danmark til hetta heimsmeistaraheitið, gjørdist nummar
22 av 72 við tíðini 3:45.56.
Portal.fo
Magni Arge frittar Poul Michelsen: - Ætlar tú at seta SAS treytir?
06.12.2016 - 17:30
- Føroysk flogvinna, sum nú stuðlar upp undir nærum 500 arbeiðspláss í Føroyum, kann
mennast uppaftur meiri, um vit skapa røttu karmarnar og leggja okkum eftir at røkka størri
úrslitum. Tað var niðurstøðan á fundi í Norðurlandahúsinum um føroyska flogvinnu í farnu
viku. Ongin greitt orðaður politikkur fyri føroyska flogvinnu finst í løtuni, og tí kunnu eitt nú
Atlantsflog og Vága Floghavn, sum bæði eru í almennari ogn, halda fullkomiliga hvør sina kós.
Hetta sigur Magni Arge, løgtingsmaður, í viðmerking til Portalin í dag. Magni Arge fer í
morgin at seta Poul Michelsen, landsstýrismanni í uttanríkis- og vinnumálum, munnligan
fyrispurning, har ið hann fer at spyrja, hvørt...
1: Nakað stig verður tikið á hesum økinum, so vinnan og feløgini fáa eina greiða kós at stýra
eftir, og virksemið verður samskipað til størstan fyrimun fyri føroyska samfelagið?
Magni Arge vísir víðari á, at ”hinvegin kunnu ójavnar kappingartreytir millum eitt nú
Atlantsflog og SAS vikna munandi um føroyska flogvinnu”. Hann fer tí eisini at spyrja Poul
Michelsen, hvørt...
2: Landsstýrismaðurin ætlar at seta nakrar treytir, so norðurlendski flogrisin, SAS, við 40
milliardum í umsetningi ikki fær høvi at misnýta sína dominantu støðu í Norðurlondum og á
flogvøllinum í Keypmannahavn - og taka kappingaravlagandi stig sum t.d. at siga upp
samstørv um avgreiðslu av flogførum, ferðaseðlar og bonusskipan, ið hava verið millum
feløgini í skjótt 30 ár?

Portal.fo
Innsatsleiðarin: - Goymslan er burtur og handilin er fullur í royki
06.12.2016 - 21:36
Jón Herluf Persson, innsatsleiðari hjá Tórshavnar Sløkkiliði sigur, at øll goymslan er farin í
eldsbrunanum í Bónus handlinum í Hoyvík í kvøld. Tað var stutt fyri klokkan 20, at fráboðan
kom um, at eldur var komin í.
Umframt at goymslan er farin upp í royk, var somikið nógvur roykur inni í handlinum, at
vørurnar ivaleyst mugu burturbeinast, sigur Jón Herluf Persson, innsatsleiðari.
Sambært innsatsleiðaranum var eldurin kyknaður við fløskumóttøkuna, og haðani er opið inn
á goymsluna, og soleiðis hevur eldurin helst breitt seg. Jón Herluf vil tó ikki meta um, hvørt
eldurin er ásettur, men vísir á, at tað er eitt mál hjá løgregluni.
Okkum er ikki eydnast at fáa viðmerking frá løgregluni, men sløkkiliðsleiðarin sá so tveir
løgreglumenn har uppi.
Sløkkiliðið er í øllum førum liðugt við sítt arbeiði, og sum vanlig mannagongd er, tá slíkt
hendir, so verða tveir sløkkiliðsmenn verandi á staðnum í ein tíma ella tveir, fyri at tryggja, at
eldur ikki kemur í aftur, sigur Jón Herluf Persson, innsatsleiðari.
Portal.fo

Føroyskir fólkaskúlanæmingar hava stóra framgongd í lesing og støddfrøði og lítla
framgongd í náttúruvísindi
06.12.2016 - 12:21
Tað vísir seinasta PISA-kanningin, sum var løgd fram fyrrapartin. Føroyar eru - eins og í
undanfarnum PISA-kanningum - aftan fyri hini Norðurlondini.
Men Føroyar eru eisini einasta Norðurlandið, sum hevur havt framgongd, hvørja ferð PISAkanningar hava verið gjørdar.
Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum, fegnaðist um úrslitið, sum varð kunngjørt á
tíðindafundi í Mentamálaráðnum fyrrapartin.
Størstu framgongd í lesing
Framgongdin kemur av, at teir veikastu næmingarnir eru vorðnir fakliga sterkari, og tað eru
hesir, sum hála miðaltalið upp.
Sambært kanningini er støddfrøði tað økið, Føroyar klárar seg best í, men størsta
framgongdin er í lesing. Náttúruvísindi er enn økið, har føroyskir næmingar hava vánaligasta
úrslitið.
Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum sigur, at PISA kanningin skal brúkast at kanna,
hvussu vit framhaldandi fáa framgongd.
Kvf.fo

Lági oljuprísurin dýrur fyri vinnuna
06.12.2016 - 17:55
Virksemið í oljuvinnuni í Noregi er minkað nógv. Fjórða hvørt skip í norsku frálandavinnuni
liggur nú við kaj.
151 skip í norsku frálandavinnuni liggja nú við kaj, tí teyr hava einki at gera. Talan er um ein
fjórðapart av samlaðu skipunum í frálandavinnuni.
Tað upplýsir norski eksportbankin fyri Aftenposten. Bankin finst samstundis hvassliga at
vinnuni fyri ikki at samstarva í nóg stóran mun.
Lági oljuprísurin kostar
Orsøkin til støðuna er lági prísurin á olju. Tað ger, at 151 av teimum 630 skipunum í norsku
frálandavinnuni einki hava at gera.
Hóast tekin eru um, at oljuprísurin fer at hækka nakað, so er langt á mál hjá skipunum, tí
virksemið í oljuvinnuni er minkað sera nógv.
Seinastu 10 árini er norska frálandavinnan vaksin sera nógv, og tí er skuldin í vinnuni sera
høg. Einstøk feløg skylda upp í 20 milliardir krónur, skrivar Aftenposten.
Døpur útlit fyri 2017
Tí verður hildið fyri vist, at gongdin ikki verður stórt øðrvísi í 2017, og at loysnir mugu finnast
fyri fleiri av feløgunum.
Seinastu tíðina hava nøkur feløg funnið loysnir við at gera avtalur við lánistovnarnar,
samstundis sum partapeningurin er hækkaður.
Men feløgini áttu í nógv størri mun sjálvi roynt at funnið loysnir, sigur stjórin í
Eksportbankanum, Wenche Nistad, við blaðið.
Kvf.fo

Monopolverja: Edmund vil eisini hava svar upp á loftferðsluspurningar
06-12-2016 10:20
Landsstýrismannin í vinnumálum, Poul Michelsen, fer at hava úr at gera við at svara
spurningum um føroyska loftferðslu á tingfundinum í morgin. Bæði Magni Arge og Edmund
Joensen velja hava landsstýrismannin at svara, men útgangsstøði er ikki tað sama hjá
tingmonnunum báðum. Magni Arge eftirlýsir einari ætlan, har virksemið verður samskipað til
størstan fyrimun fyri føroyska samfelagið, meðan Edmund Joensen spyr, hví landsstýrið
verjir monopolið í loftferðsluni, nú umsóknirnar hjá SAS og Loganair um at sleppa at flúgva á
Føroyaleiðini ikki eru avgreiddar enn.
Samlaði spurningurin hjá Edmundi Joensen ljóðar soleiðis:
Føroyski brúkarin má aftur setast í miðdepilin, og monopolstøðan má halda uppat, so at
marknaðurin aftur kann áseta rættan prís á flogferðum
Fyrispurningur til landsstýrismannin í vinnumálum, Poul Michelsen, á Løgtingi í morgin,
mikudagin 7. desember 2016:

1 Ætlar landsstýrismaðurin í vinnumálum, at norðurlendska flogfelagið SAS og skotska
Loganair, ið bæði hava søkt landsstýrið um loyvi til at flúgva upp á Føroyar, skulu fáa hesi
loyvi – og um so er: nær verða hesi loyvi givin?
2 Ætlar landsstýrismaðurin í vinnumálum at seta føroyska brúkaran í miðdepilin, ella vil
landsstýrismaðurin heldur verja føroyska loftferðslumonopolið ímóti kapping, hóast flestir
føroyingar munnu ynskja sær kapping á loftferðsluøkinum?
Viðmerkingar: Føroyingar fegnast um, at SAS og Loganair hava søkt landsstýrið um loyvi til at
flúgva upp á Føroyar.
Hetta er positivt, tí í mong ár hava føroyingar knógvað undir einum almennum
loftferðslumonopoli við alt ov høgum ferðaseðlaprísum.
Í fjølmiðlum frættist tó, at landsstýrismaðurin í vinnumálum skal hava fingið kaldar føtur, og
at hann skal aftra seg við at lata norðurlendska felagnum, SAS, loyvi til at flúgva millum Vágar
og Keypmannahavn.
Vónandi er landsstýrið ikki protektionisktiskt, og vónandi dugur landsstýrismaðurin at síggja
tað virðismikla í fríari kapping.
Fá ivast í, at Atlantsflog er ment at kappast, og sum aðrar fyritøkur má eisini Atlantsflog laga
seg til nýggjar tíðir og broyttar umstøður.
Vága Floghavn er útbygd júst fyri at tryggja Føroyum bestu umstøður á loftferðsluøkinum, og
eitt høvuðsendamál er eisini at fáa fleiri flogfeløg at flúgva upp á Føroyar?
Føroyski brúkarin má aftur setast í miðdepilin, og monopolstøðan má halda uppat, so at
marknaðurin aftur kann áseta rættan prís á flogferðum.
Dimma.fo
Angela Merkel góðtekur nú bann ímóti burka
06/12/2016 18:10
Angela Merkel góðtekur nú bann ímóti burka har andilið verður fjalt “allastaðni har tað er
lógliga møguligt”. Tað er fyrstu ferð hon er komin við eini slíkari útsøgn.
Á floksfundinum í CDU segði hon, at hon tekur undur við banni móti burka í skúlum,
rættarsalum og øðrum almennum bygningum.
Eitt fullkomi bann allastaðni er tó ímóti týsku grundlógini.
Merkel var afturvald sum forkvinna fyri CDU við 89,5 prosentum av 1000 fundarluttakarum.
Hon fær harða politiska mótstøðu frá høgra-anti-innflytarafokkinum, AfD, smb.
veljarakanningum. Undirtøka hennara er minkað nógv síðan hon loyvdi út ímóti eini millión
flóttafólkum inn í Týskland í fjør.
Men hóast hetta hevur hon framvegis stóran politiskan stuðul aftanfyri seg. Hon hevur verið
kanslari síðan 2005. Men flokkur hennara CDU missir atkvøður til AfD. Í veljarakanningum
fær nú AfD 12 prosent av atkvøðunum.
Í Fraklandi hevur bann verið ímóti at nýta burka, sum fjalir alt andlitið, síðan 2010.
Í Hollandi gongur høgraflokkurin, populist Freedom Party (PVV), stavn um stavn við
stjórnarflokkin, liberala VVD, sambært veljarakanningum.
Hetta skrivar BBC.

Vp.fo
Mangla enn fígging til arbeiðið í Føroyingahavnini
06.12.2016 (13:12)
Kári P. Højgaard, tingmaður fyri Nýtt Sjálvstýri, hevur havt ein fyrispurning til løgmann, Aksel
V. Johannesen, um arbeiði í Føroyingarhavnini í Grønlandi. Tað er ein avgerð tikin um, at
ruddast skal nú upp í Føroyingahavnini, tí tað hevur ligið í órøkt í nógv ár og har eiga
føroyingar ein stóran part av tí, ið liggur og rekur.
Í stuttum spyr Kári P. Højgaard, hvussu arbeiði gongur, hvussu nógv tað kemur at kosta og
hvussu eigaraviðurskiftini eru á staðnum.
Aksel V. Johannesen sigur, at grønlendsku og føroysku myndugleikarnir eru í samskifti um
hvussu arbeiðið skal skipast. Eftir æltan skulu allir bygninganir skrásetast. Eisini er ætlan um
at nýta staðið og teir bygningar, ið kunnu brúkast, til eitt savn av onkrum slag, ið vísir og lýsir
tað umfatandi søgu, ið er á staðnum.
Viðvíkjandi kostnaðinum, so hava metingar fyrr víst, at alt arbeiðið kostar uml. 800.000
krónur, men løgmaður sigur, at higartil eru 350.000 krónur játtaðar frá landsins síðu. Roynt
hevur verið, at fáa fígging eisini frá privatum aktørum, men at tað hevur gingið striltið.
Eigaraviðurskiftini eru enn ikki heilt greidd. Sumt er alment og sum er privat, men stórur
partur av teim privatu eigarunum eru ikki longur. Tí skal hetta økið greinast nærri.
In.fo

Fjølmiðlanevndin: Grundarlag er ikki fyri átalu
06.12.2016 (14:13)
Fjølmiðlanevndin metti ikki, at grundarlag var fyri, at finnast at Sosialinum í viðgerðini av EIK
málinum.
EIK kærdi annars Sosialin fyri ein grein, ið var skrivað í juni í ár, har tey mettu, at Sosialurin
førdi fram villleiðandi og skeivar upplýsingar um eitt torgreitt mál og bygdu teirra søk á eina
einstaka høvuðskeldu. EIK metti, at Sosialurin við síni viðgerð skaddi bankan og bankans
leiðslu á einum skeivum grundarlagi.
Fjøliðmiðlanevndin sigur í síni niðurstøðu, at miðlar eiga víðari ræsir at viðgera slík mál, ið
kann metast sum eitt avdúkandi mál, ið ber brá av eini avdúkan um ivasom viðurskiftir. EIK
eigur at tola, at kritiskir spurningar verða settir í hesum sambandi. Nevndin viðmerkti eisini,
at Sosialurin tó átti at vanda sær betur um málið og ikki nýta orð so sum «skattasnýt» tí
eingin er dømdur í málinum.
Meir verður at lesa í Sosialinum í morgin, ið verður borin í hvørt hús.
In.fo

Syngja og spæla fyri at hjálpa fátækum
06.12.2016 (14:13)

Í annaðkvøld, mikukvøldið, verður stuðulskonsert í Hoyvíkar kirkju til frama fyri átakið "Í
Menniskjum Góður Tokki.
Tað eru tey fýra kórini hjá Sigrið Sivertsen, sum fara at syngja og spæla. Tey eru barnakórið,
Dropar, og Ung stjørnuskot úr Tórshavnar Musikkskúla, Eisini kórið, Xperiment, ið hevur gjørt
nógv vart við seg, og tað stóra Morgunkórið, sum byrjaði í samstarvi við sendingina Góðan
morgun Føroyar, í Útvarpinum fara at syngja.
Fyrireikararnir siga, at ein stórur partur av sangunum hjá kórunum, verða jólasangir, ið Sigrið
Sivertsen hevur útsett fyri kór.
Av tí at Sigrið hevur verið nógv upptikin av sangleikinum, ið júst er famførdur í
Norðurlandahúsinum, hevur ein ungur maður í kórinum, Andreas Samuelsen, tikið sær av tí
musikalsku kórleiðsluni hjá Xperiment. Hann fer eisini at stjórna kórinum á konsertini
mikukvøldið.
Dropar og Ung stjørnskot hava rytmuorkestur við musikkskúlanæmingum við sær, sum
Jónleif Jensen hevur ábyrgdina av. So hesi bæði konseptini eru eitt samstarv millum Sigrið og
Jónleif.
Undir konsertini verður savnað inn til átakið, Í Menniskjum Góður Tokki, har endamálið at
hjálpa børnum, sum eru so fátæk, at tey ikki hava ráð til at halda jól, so at tey kortini kunnu
fáa eini hugnalig jól.
Frásøgumaður á stuðulskonsertini verður kringvarpsmaðurin Tórður Mikkelsen.
in.fo
Foreldrini eru glaðari enn børnini
06.12.2016 (17:00)
Ein ógvuliga stórur meiriluti av foreldrum á Tvøroyri eru sera væl nøgd við reglurnar, skúlin
hevur sett í verk um fartelefonir hjá næmingunum.
Tað vísir ein kanning, næmingarnir í 6. a hava gjørt, skrivar heimasíðan hjá skúlanum.
Eftir nýggju reglunum hava næmingarnir ikki loyvi til at brúka fartelefon í skúlatíðini, hvørki í
tímunum, ella í fríkorterunum. Tá ið næmingarnir koma í skúla á morgni, verða
fartelefonirnar sostatt lagdar í ein kassa, og næmingarnir fáa tær so aftur, tá ið teir fara
heim.
Men ein kanning, sum 6. flokkur nú hevur gjørt í 5. til 9. flokki, vísir, at runt roknað eru eini
30 prosent av næmingunum ikki fegnir um nýggju reglurnar, tí teir siga, at reglurnar eru
antin vánaligar, ella sera vánaligar.
Hinvegin eru tað eini 30 prosent av næmingunum, sum ikki hava nakra avgjørda meining,
samstundis sum at runt roknað góð 20 prosent halda, at reglurnar eru góðar, og sløk 20
prosent eru sera væl nøgdir.
Heimasíðan hjá Tvøroyrar Skúla skrivar annars, at nógv teir flestu næmingarnir hava
framvegis telefon við í skúlan, men tað eru eisini nakrir fáir næmingar sum snýta, og sum ikki
lata telefonirnar inn um morgunin.

Hinvegin er støðan munandi øðrvísi hjá foreldrunum, tí runt roknað eru tað eini 70 prosent
av foreldrunum, sum eru sera væl nøgd við nýggju skipanina. Hinvegin eru tað bara nøkur
heilt fá av foreldrunum, sum eru misnøgd við nýggju reglurnar.
Heimasíðan hjá skúlanum sigur, at skúlastjórin, Finn Thomsen, var greiður yvir, at allir
næmingarnir eru ikki so fegnir fyri nýggju skipanina.
Men hann vildi ikki lova teimum, at reglurnar verða broyttar, tí tað verða tær í hvussu so er
ikki í hesum skúlaárinum.
Annars hevur skúlin roynt at geva næmingunum annað at fáast við enn telefonirnar og í
hesum sambandi hevur skúlin keypt spæl og fer at gera ymiskt annað, sum verður klárt, tá ið
næmingarnir koma í skúla aftur eftir jól, sigur skrivar heimasíðan hjá skúlanum.
In.fo
Andlát:
Kirstin Henningsen, fødd Henriksen, búsitandi í Søborg, andaðist í heiminum 3. desember, 91
ára gomul.
Elinborg av Kák Joensen, ættað úr Tórshavn, búsitandi í Ballerup, andadist á Egely plejehjem
fríggjadagin 2. desember, 89 ára gomul.
Hans Dávid Johansen, Strondum, vanliga nevndur Deiði, andaðist á Landssjúkrahúsinum
hóskvøldið 1. desember, 89 ára gamal.
Olga Hansen, Vestmanna, vanliga nevnd "Olga í Skálum" andaðist á Heiminum á Grønanesi,
fríggjakvøldið 2. desember, 95 ára gomul.
Kvf.fo

