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Nýggjársrøða 

Byrjan 

Góðu næmingar, góði stuðul og góðu tit øll!  

At hava møguleika at líta aftur við gleði er tekin um livandi og góð minnir! 

Hetta er kenslan og tankarnir, eg havi, nú árið 2021 hevur havt sín síðsta dag 

og síðsta tíma. 

Eg 

Tað, sum fyllir mest í mínum hugaheimi, er, at tað er akkurát eitt ár síðan, at eg 

hevði mín fyrsta arbeiðsdag aftaná mína sjúkralegu. Eg gleddi meg stórliga at 

byrja aftur - at síggja mínar kæru næmingar aftur og at vera saman við teimum, 

sum eg hevði saknað so. Fyrsta tíðin var serliga hørð, møðin ógvuslig og nógv 

hvíld var neyðug. Men við góðari hjálp og sum tíðin frá leið, fekk eg fótað mær, 

og tað eri eg sera takksom fyri. 

Eg vænti og vóni, at árið fer at gerast enn lættari, og at orkan verður enn betur. 

Vónandi verður 2022 árið, har eg veruliga komi í góða venjing, og fokus verður 

á heilsugóðan mat. 

 

Skúlin/flokkurin 

Nógvar góðar, stuttligar og áhugaverdar løtur og upplivingar havi eg havt 

saman við flokkinum hjá mær. Eg minnist serliga væl túrin út í Mykines, tá ið vit 

skuldu á seturskúla. Nógvur vindur var í bygdini, men hann hjálpti okkum væl á 

veg, tá ið vit skuldu ganga niðan í hagan. Vit gingu fram við lundalandinum og 

út í Hólmin. Túrurin út í Hólmin var av og á eitt sindur tungur, men hann var 

serstakliga vakur og minningarríkur. Vit høvdu ferðaleiðara við, sum fortaldi 

okkum nógvar góðar og áhugaverdar søgur um m.a. vitan undir krígnum og 
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søgnina um Óla rama og Tórur rama. Vit vóru sera væl nøgd við túrin, og tað 

allarbesta av øllum var, at øll hugnaðu sær so væl saman. Tað frøist eg um. 

Eg vænti og vóni, at nýggja árið saman við flokkinum fer at vera eitt framúr ár, 

tí at hetta verður eisini tað seinasta, har vit øll vera saman. Longu í summar 

verða vit ikki hesin felagsskapurin meir, men vit og tit fara at uppliva nýggjar og 

spennandi felagsskapir, sum uttan iva fara at forma okkum og læra okkum 

nógv nýtt, forvitnisligt og áhugavert. 

Mín familja  

Hóast ætlanirnar um uttanlandstúr saman við familjuni á sumri 2021 vórðu 

sleptar vegna koronu, kann eg ikki siga annað, enn at summarið var á tremur 

við nógvum og ríkum upplivingum saman við familjuni runt í Føroya landi sum 

heima við hús. Ein uppliving, sum serliga vekir ans í minninum, er, tá ið foreldur 

míni, eg og systkin míni við familju -  heili 40 í tali, skipaðu fyri Ólavurssøku 

29.juli í túninum hjá foreldrunum. Veðrið var sera gott og sólin skein. Flestu 

okkara vóru klødd í tjóðarbúna. Børnini gingu skrúðgongu, Ólavurssøkurøðu 

varð hildin, og eg var so heppin at bera hana fram. Vit fingu eisini sera góðan 

mat og ótu uttandurað í góðveðrinum. Svigarindan hevði skipað fyri tombola, 

har ágóðin fór til “Krabbameinsfelagið”. Eisini var nógv hjá børnunum at royna 

s.s. at koppa blikk við bóltum, andlitsmáling og mangt annað. Á kvøldi høvdu 

vit felagssang, sum ljóðaði sera væl. Hetta var akkurát sum at vera á ólavssøku 

um ikki hugnaligari. Øll vóru glað og í góðum lag. Dagurin var minniligur, og 

hevur hann fingið meg at hugsa um, at tað at vera umringaður av góðari 

familju ikki er øllum givið.  

Tí vænti eg og er tað mín vón, at eg fari at hava nógvar og góðar løtur saman 

við familjuni, og at eg fari at geva familjuni serligan ans og virðismeta tey enn 

meira. Tey, sum standa fremst í mínum hugaheimi.    
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Vinir mínir 

Í tíðini eg var sjúk, sá eg hvussu góðar vinir, eg havi, og eg upplivdi eisini, 

hvussu umráðandi tað er at hava góð vinfólk. At vitja og fáa vitjan og fáa góð 

prát um eitt hvørt, sum nívir ella kanska frøðir ein - hevur alt at siga. Tað er so 

týdningarmikið, at vit, hvør einstakur av okkum, hevur onkran at tosa og deila 

saman við. Tá ið 2021 eisini var árið, har eg gjørdist 45 ár, hevði eg hug til at 

hátíðarhalda dagin. Ikki eri eg von at halda føðingardag, men er tað nakað, sum 

lívið hevur lært meg, so er tað júst at hátíðarhalda hvønn føðingardag, sum eg 

fái møguleika at uppliva. Eg helt ikki færri enn tveir føðingardagar í 2021 - ein 

fyri familjuni og ein fyri vinfólkunum. Føðingardagurin saman við vinfólkunum 

var ein serliga góður dagur, sum eg minnist aftur við gleði. Vit hugnaðu okkum 

við vælsmakkandi mati, góðum undirhaldi, sangi, talum og dansi.  

Vit høvdu eitt framúr kvøld, sum eg vóni og vænti verður endurtikið í 2022. 

Mín vón er eisini, at eg fari at gerast raskari at vitja vinfólkini og saman skapa 

enn fleiri minnir. 

Føroyar 

At búgva í Føroyum er eitt sum eg eri serliga takksom fyri. Føroya fólk eru tolin 

og rúmlig. Her valdar friður. Her hvíli eg. Her er heldur ikki neyðugt hjá 

borgarum at ganga í ræðslu og at óttast fyri harðrendum og 

yvirgangssinnaðum fólki. Og vit kunnu ikki siga annað enn, at tað á flestu økjum 

er eitt sera framkomið land. ”Eysturoyartunnilin” størsta og flotta verkætlan í 

søguni hevur nú eitt ár á baki og hevur uttan iva gjørt tað lættari og styttri hjá 

mongum føroyingum at ferðast til arbeiðis. Tó so at flottur og góður tunnil er 

gjørdur, hevur tað víst seg, at mong hava verið noydd at koyrt gamla teinin 

heldur enn at nýta tunnilin. Gjaldið hevur verið ov dýrt hjá vanliga borgaranum. 

Tíanbetur kann sigast, at semja er gjørd um at lækka prísin, so at tað verður 
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gjørligt hjá fleiri av landsins borgarum at nýta hann. Hóast semja er gjørd á 

hesum øki borgaranum at frama, eru tað onnur øki, ið vanta. Eitt nú er trotið á 

námsfrøðingum og sjúkrarøktarfrøðinum á umsorganarøkjunum ein stór 

avbjóðing hjá landinum.  

Eg vænti og vóni, at 2022 verður árið, har landsins myndugleikar koma úr dvala 

og gera so stór átøk innan hetta økið, at børnini, tey eldru og veiku fáa ta 

umsorgan og virðing, sum tey allar dagar hava havt krav á.  

Heimurin 

Ilt er at sleppa undan at nevna koronu. Tvær bylgjur hava verið í 2021 og eru 

eisini mong blivin koppsett. Tað hevur víst seg, at koppsetingin hevur havt ta 

ávirkan, at fólk ikki gerast so sjúk av virussinum og koma tí væl ígjøgnum 

sjúkuna, sum er sera gott. Januar 2021 var mánaðurin, har koronukoppsetingin 

vann frama og tók dyk á seg. Londini kring heimin keyptu í milliónavís av 

skamtum til borgararnar hjá sær. Tað er framúrskarandi, at tey gera skjótt av 

og ynskja at tryggja og verja einstaka borgaran. Tó hevur tað víst seg, at fátøku 

londini í heiminum ikki hava havt líka góðan møguleika at vera við í 

koppsetingini eins tey ríku. Hvør skamtur hevur sín prís, og skal hann gjaldast.Í 

desembur vóru tað enn bert 10 prosent av borgarunum í Afrika, sum vóru 

blivin koppsett.  

Eg vóni og vænti, at stóru og ríku londini í heiminum s.s. U.S.A og londini í ES 

fara at gera sítt til at seta ferð á hjálpina til londini í Afrika, so at tað fer at bera 

til at fáa tamarhald á Koronu. 

Annað 

Góðu næmingar og tit øll 
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At enda fara eg at heita á okkum øll, um at stremba eftir at vera tað besta vit 

megna ikki bert móti øðrum, men eisini okkum sjálvum. Hav umsorgan og 

virðing fyri tínum medmenniskjum, verð tann besti vinurin og ikki minst verð 

rættvís. Vís veg, so vit saman megna at skapa góð og livandi minnir. 

Endi 

Gott nýggjár, góðu tit øll.  

Guð signi hvønn einstakan tykkara. 


