
Frágreiðing frá økisstjóra í Føroyaøkinum til umdømisfundin hildin tann 
26. november 2011. 
 
 
 
Á fyrsta sinni hava Føroyar fingið sítt egna økið og er hetta tískil fyrsta frágreiðing 
frá økisstjóra á føroyskum málið. 
 
Undirritaða tók við embætinum sum økisstjóri á samkomu í Høfn, sunnudagin 
25. september aftaná umdømistingið. 
 
Vit vóru 13 fólk úr klubbunum í Føroyum íð fóru til umdømisstingið í Høfn. Vit meta 
sjálvi at undirtøkan úr Føroyum til umdømistingið hvørt ár er stór, havandi í huga at 
eingin okkara skilir nakað serligt á íslendskum og at vegurin til Íslands bæði er langur 
og kostnaðarmikil. 
Vit fara, at takka fyri at ein partur av fundarskránni í ár, var umsettur til danskt. Hetta 
er at fegnast yvir, tá hugsa verður um, at klubbarnir í Føroyum hava verið ein partur 
av umdøminum Ísland-Føroyar í meir enn 30 ár. Tá eg nú eri við hetta evni, so er at 
vóna at tað skjótt eisini verður hugsa um okkum til veitsluna á umdømistinginum, 
soleiðis at tað skemt og undirhald sum framborið verður, eisini er til okkum 
føroyingar. Sum nú er, skilja vit onki og serliga ikki tá tað er lokalt skemt. Burtursæð 
frá hesum, var túrurin góður og dámar okkum sera væl at koma til Íslands at hitta 
kiwanisvinir. 
 
Nevndin í Føroyaøkinum hevði fund tann 22. oktobur og skipaði seg við Petur Olivar 
í Hoyvík sum komandi økisstjóra og Sofus Borðoy sum skrivara. 
 
Allir klubbarnir í Føroyum hava stýrisskifti saman, vit hava eina sínamillum avtalu, 
har vit skiftast um at hava sjálvt stýrisskifti, í ár var tað Eysturoy, sum átti stýrisskifti. 
 
Vit høvdu stýrisskifti tann 22. oktobur í Leirvík (Eysturoy). Àðrenn stýrisskifti 
umsetti eg rituali úr íslendskum til føroyskt og var hetta sera væl móttikið av 
klubbunum og setti ein serligan dám á hátíðarløtuna, tí nústaðni skiltu øll, tað íð sagt 
var. Ùr Íslandi fingu vit vitjan av okkara trúgva vini, Jón Eiriksyni og gleðast vit altíð 
yvir vitjan úr Íslandi. 
Aftaná stýrisskifti bowlaðu vit og fingu ein góðan bita. 
 
Okkara fyrsti økisfundur var hildin í kiwanishúsinum í Tórshavn tann 05. november 
og høvdu vit tað gleði at hava Dóru hjá okkum hendan dagin. Forsetarnir lósu sínar 
frágreiðingar og vísa tær allar til virknar klubbar. Av tí at so stutt tíð var gingin frá at 



nýggj nevnd hevði tikið við og at summarsteðgur hevði verið, var ivamál um 
frágreiðingin skuldi innihalda tíðarskeiði hjá fráfarandi nevnd eisini. 
Dóra helt eina talu á donskum, um samarbeiði millum seg sum sambindingarlið 
millum Føroyar og Ísland. Hon næm eisini við tey verkevnir íð liggja fyri framan. 
Harafturat segði hon seg altíð verða til hjálpar, við einum og hvørjum málið. 
Undirritaða handaði øllum klubbum avrit av stevnuleiðini 2011 – 2016, íð var liðugt 
umsett úr íslendskum til føroyskt. Undirritaða legði dent á arbeiði við at økja um 
felagatalið í klubbunum og at seta í verk eina nýggja heimasíðu til klubbarnar í 
Føroyum. 
Aftaná økisfundin var hugnaløta, har felagar, makar og gestur okkara Dóra úr Íslandi 
møttu. Vit vóru 28 fólk, orsøkin til at ikki fleiri møttu, var at tað vóru so nógvar aðrar 
veitslur hetta kvøldið, men tey sum vóru har, hugnaðu sær óført við sangi og prátið. 
 
Allir klubbarnir í Føroyum hava sent skýrslu sína fyri oktobur og vísa tær at regluligir 
fundir hava verið og uppmøtingin hevur verið hampiliga góð. Fólk hava verið 
upptikin av slakti og øðrum í oktobur. 
Kiwanisklubburin Tórshavn hevur latið eina gávu til Javna, íð er landsfelag fyri 
menningartarnaðum. Latið var 1.098.500,00 ísl.kr. og var hetta væl lýst í bløðum, 
heimasíðum og á facebook síðuni hjá Javna.  
Ein felagi er farin úr Kiwanis Tórshavn. 
Hjá kiwanis klubbunum Tórshavn og Eysturoy liggur jólatræ sølan fyri framan og eru 
teirra fyrireikingar farnar í gongd. Kiwanis Rósan skipaði fyri einum stórum bingo 
seinasta mánadag til frama fyri “í menniskjum góður tokki”, íð er ein jólahjálp til 
barnafamiljur íð tørva pening til jóla. 
 
Mín metan er, at tað gongur væl hjá klubbunum í Føroyum og at allir klubbarnir eru 
sera virknir. 
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