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Reyði Krossur Føroya 

 

 

Ársfrágreiðing 2014 

 

 

 

 

Fjøltáttaða og umfatandi virksemið hjá Reyða Krossi Føroya verður útint av nógvum 

eldhugaðum sjálvbodnum fólkum. 

 

Nú á døgum er einsemi nakað, fleiri gomul fólk í okkara samfelag kenna. Við Reyða Kross 

Vitjunartænastuni virka vit fyri at hjálpa og geva nøkrum av hesum umsorgan. Eisini eru 

barnafamiljur í Føroyum, ið hava ilt við at fáa endarnar at røkka saman. Hetta er ofta 

orsakað av lágari inntøku vegna sjúku ella av ymiskum sosialum ávum. Við Reyða Kross 

Klædnahjálpini bjóða vit hesum familjum hjálp, eins og Klædnahjálpin veitir klæðir til 

onnur av mest viðkvomu fólkunum í okkara samfelag.  

 

Endurnýtsla er eitt stórt virkisøki í Reyða Krossi Føroya. Vit hava tríggjar 

endurnýtsluhandlar og eina umfatandi klædnainnsavning og –skiljing. Eisini hava vit 

loppumarknað, har vit selja brúktar lutir. Við arbeiðinum við endurnýtslu royna vit at gera 

okkara til at minka um dálking og spillu, eins og vit bjóða fólki ein møguleika at ogna sær 

bíligar bøkur, klæðir og lutir. Afturat hesum savna vit við endurnýtsluvirkseminum inn 

pening til sosiala og humanitera arbeiðið hjá Reyða Krossi.  

 

Við Samarittatænastuni og Fyrstuhjálpini arbeiða vit við at økja trygdina í føroyska 

samfelagnum og varpa ljós á týdningin av at duga fyrstuhjálp. Og við Reyða Kross 

Landsinnsavningini arbeiða vit millum annað við at stuðla altjóða humanitera arbeiðinum 

hjá Reyða Krossi í sambandi við kríggj, náttúruvanlukkur, hungur og fátækradømi úti í 

heimi. 
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Reyða Kross Vitjunartænastan 

Vitjunartænastan hjá Reyða Krossi Føroya er sera virkin. Í 2014 høvdu vit 1040 vitjanartímar. 

Hetta eru eini 100 tímar fleiri enn í 2013. 

 

25 sjálvboðin vitja fast. So eru nøkur, sum hava ein fyribils steðg í sjálvbodna virkseminum, 

eins og nøkur eru í bíðistøðu, tí viðkomandi tey vitjaðu, er deyður, og tey bíða eftir at verða 

sett saman við einum nýggjum fólki at vitja. 

 

Seks sjálvboðin vitja á Boðanesheiminum, tríggir menn og tríggjar kvinnur, og hetta gongur 

stak væl. Kvinnurnar vitja ymiskar deildir har. Menninir sleppa at lána bilar á heiminum og 

koyra túrar við teimum eldru, sum eru so mikið fræg, at tey fáa farið við út. Hetta dámar 

búfólkunum væl. 

 

Á heiminum í Vallalíð hava vit ein mann, sum vitjar regluliga, og hann kennir seg sum heima 

har. 

 

Í 2014 hittust vitjunarvinirnir tvær ferðir í Reyða Krossi á Bryggjubakka. Í mai vóru 

viðkomandi fyrilestrar á skránni, og í november var jólahugni við skemti og sangi. 

 

Tað hendir ofta til jarðarferðir í Havnar Kirkju, at avvarðandi biðja prestar takka Reyða Krossi 

fyri vitjan og umsorgan. Tað fløvar.  

 

Tvær sjálvbodnar kvinnur samskipa arbeiðið í Vitjunartænastuni.  

 

 

Reyða Kross Klædnahjálpin  

Klædnahjálpin veitir góð barnaklæðir frá klædnaskiljing okkara til familjur í Føroyum, ið eru 

illa fyri og hava ilt við at fáa endarnar at røkka saman. Hetta eru barnafamiljur, ið ofta eru 

raktar av sjúku og/ella av ymiskum sosialum trupulleikum. 

 

Reyða Kross Klædnahjálpin hevði fýra vælvitjað tiltøk í 2014, har nógvar barnafamiljur komu 

at fáa sær hjálp frá okkum. Tiltøkini blivu hildin í undirvísingarhølinum hjá Reyða Krossi í 

Stiðjagøtu. Til jólatiltakið, ið var síðsta leygardagin í november, fingu børnini eisini eina lítla 

gávu hvør, og hetta skapti gleði. 

 

Tiltøkini hjá Klædnahjálpini verða lýst á fleiri heimasíðum og facebookbólkum, har vit 

miðvíst miðla hetta til tey, ið hava klædnahjálpina fyri neyðini. Nøkur teirra eru soleiðis fyri, 

at tey av og á fáa klæðir beinleiðis frá Reyða Kross Klædnahjálpini. 
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Reyða Kross Klædnahjálpin samstarvar eisini við Herbergið, soleiðis at teirra brúkarar fáa 

góð klæðir og seingjarklæðir frá okkum, eins og vit hjálpa Kvinnuhúsinum við bráðfeingis 

klædnahjálp, tá tørvur er á hesum. 

 

Reyða Kross Klædnahjálpin bleiv sett á stovn tíðliga á vári 2013.  

 

Eini sjey sjálvboðin eru virkin í bólkinum. Reyða Kross Klædnahjálpin er skipað við einum 

leiðara og tveimum varaleiðarum.  

 

 

Endurnýtslan 

Reyði Krossur Føroya hevur tríggjar endurnýtsluhandlar. Vit hava eina bókasølu í Vágsbotni í 

Havn, ein klædna- og lutahandlil á Bryggjubakka í Havn og ein klædna- og lutahandil í Vági. 

 

 

Reyða Kross Bókasølan 

Tað hevur gingið sera væl við bókasøluni í 2014. Sølan liggur áleið 163.000 krónur. Hetta er 

metár. Gamla metið, ið var frá 2012, var áleið 150.000 krónur.  

 

Vælvitjaða bókasølan er eitt slag av sjálvtøku, har fólk keypa bøkur og gjalda uttan nakað 

eftirlit. 

 

Ellivu sjálvboðin eru knýtt at Bókasøluni hjá Reyða Krossi.  

 

Fýra mans hava dagliga eyguni eftir Bókasøluni, ið hevur opið allar sjey dagar í vikuni. Teir 

eru fram við og hyggja, um nakað nýtt er komið, og tá neyðugt er, leggja teir nýggjar bøkur 

fram.  

 

Hvørt mikukvøld millum kl. 17.00 og 19.00 hittast teir og hava opið. Afturat eru átta fólk, ið 

eftir fastari skipan lata upp og læsa morgnar og kvøld. 

 

Reyða Kross Bókasølan fær allar bøkurnar ókeypis, og útreiðslurnar eru nærum ongar, tí 

munar Bókasølan ógvuliga væl til virksemið hjá Reyða Krossi. 

 

Bókasølan er skipað við einum leiðara. 

 

 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin í Havn 

Í ár fingu vit í samstarvi við Føroya Fólkaháskúla varpað meira ljós á endurnýtslu. Í eina viku í 

november seldu vit endurnýtsluklæðir, ið næmingar á háskúlanum valdu úr okkara klædna-

skiljing. 



 

4 
 

Næmingarnir arbeiddu við eini verkætlan fyri at lýsa, hvussu ein kann keypa kul vintage 

klæðir fyri næstan ongan pening. Hetta bleiv lýst við plakatum ymsa staðir, í sosialu 

miðlunum og í almennu miðlunum. Sølan gekk avbera væl hesa vikuna. 

 

Vit seldu fyri beint yvir 190.000 krónur í ár, so 2014 hilnaðist væl.  

 

Gjøgnum árið hava, eins og undanfarin ár, verið evnisvikur, har avís klædnasløg hava fingið 

gott og sjónligt pláss. Hetta vísir seg í flestu førum at rigga væl og er við til økja um søluna. 

 

Lutir hava fingið meir pláss, nú handilin er vorðin størri, og hølið er innrættað soleiðis, at 

framsýningin av lutunum sæst væl uttanífrá. 

 

Handilin hevur heimasíðu á Facebook. Her siga vit frá um evnisvikur, leggja myndir út, tá 

nýggj vøra kemur í handilin, eins og aðrar viðkomandi lýsingar verða lagdar út her.  

 

Vit hava skjótt 1.600 limir í bólkinum, so hetta er ein góður sýnisgluggi hjá okkum. 

 

Endurnýtsluhandilin í Havn er opin fýra dagar um vikuna. Týsdag til fríggjadag frá kl. 13.30 til 

17.30. Vanliga eru tvey fólk í handlinum í senn. 

 

Reyði Krossur hevur havt endurnýtsluhandilin á Bryggjubakka síðani 2006. 

 

Einar 30 sjálvbodnar kvinnur varða av handlinum. 

  

Handilin er skipaður við einum leiðara og tveimum varaleiðarum, og  annars er ein, sum 

varðar av hvørjum vikudegi sær. 

 

 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin í Suðuroy 

Handilin heldur til í Vági í einum góðum handilshøli miðskeiðis í bygdini. 

 

Í løtuni eru einar 14 sjálvbodnar kvinnur, sum virka í sambandi við endurnýtsluhandilin í 

Vági. 

Handilin er opin fýra dagar um vikuna. Mánadag kl. 14.00 til 17.30, mikudag kl. 14.00 til 

17.30, fríggjadag kl. 14.00 til 17.30 og leygardag kl. 10.00 til 13.00.  

 

Mánadag og mikudag eru tríggjar til fýra sjálvbodnar kvinnur í handlinum. Fríggjadag og 

leygardag eru ein til tvær sjálvbodnar í handlinum. Hetta liggur í føstum skema.  
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Tær sjálvbodnu kvinnurnar skilja og strúka eisini klæðir teir dagarnar, handilin er opin.  

Eisini skipa tær fyri, at kaffi, te og annað verður sponsorerað av privatum fólki og handlum 

har um leiðir. 

Tað hevur verið trupult hjá endurnýtsluhandlinum at fáa fólk at koyra posar millum Vág og 

Tvøroyri og Vág og Havnina, og hetta hevur darvað virksemið nógv.   

 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin í Suðuroy læt dyrnar upp á sumri í 2011. 

 

Í 2014 seldi RK-endurnýtsluhandilin í Vági fyri beint yvir 24.000 krónur.  

 

Handilin er skipaður við tveimum leiðarum. 

 

 

Klædnainnsavningin og flutningstænastan 

Klædnainnsavningin hevur 9 bingjur. Fýra standa í Stiðjagøtu í Havn. Hinar eru við FK handlar 

kring landið - í Klaksvík, Fuglafirði, Saltangará, Miðvági og Skopun. Bingjurnar verða tømdar 

hvønn mikudag.  

 

Innsavnaðu klæðini verða avskipað í Stiðjagøtu til skiljingar. Sandoy hevur eina serstaka 

skipan. Klæðir hagani koma til Havnar við jøvnum millumbilum. 

 

Umframt innsavning av klæðum hevur flutningstænastan ábyrgdina av, at innsavnaðu 

klæðini verða send av landinum.  

 

Í 2014 hava vit havt trupulleikar viðvíkjandi samskifti og tøming av bingjunum og viðvíkjandi 

at fáa tær fullu 20 fóts bingjurnar á keiini sendar av landinum.  Ein avleiðinging av hesum var, 

at vit mátta taka burtur bingjurnar á Tvøroyri og í Hoyvík og seta tær út í Stiðjagøtu.  

15, bingjur, 20 fóts, vórðu fyltar við klæðum í 2014. Í eini 20 fót bingju eru umleið fimm tons 

av klæðum. Klæðini eru send til Reyða Kross í Danmark. Bert tríggjar av bingjunum vórðu 

sendar av landinum í 2014, hinar tólv vóru sendar í februar 2015.  

 

Onnur ábyrgdarøki eru millum annað flutningur millum hølini í Stiðjagøtu og Bryggjubakka, 

ruskkoyring, viðlíkahald av bingjunum kring landið og aðrar fyrifallandi uppgávur. 

 

 

Klædnaskiljingin 

Klæðir verða skild í Stiðjagøtu hvørt mikukvøld, og eini 25 sjálvboðin eru knýtt at hesum 

virkseminum. Klædnaskiljingin er skipað við einum virksemisleiðara og einum leiðara fyri 

hvønn mikukvøldsbólk. 
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Klæðini, ið koma inn, verða skild soleiðis, at nakað fer í handilin á Bryggjubakka, nakað til 

Klædnahjálpina, og nógv fer til Danmarkar.  

 

Eftir at bingjurnar vórðu settar upp í august 2012, er torført at fáa skilt alt, tí so nógv klæðir 

koma inn hvørja viku.   

 

 

Loppumarknaður 

Í ár høvdu vit tveir loppumarknaðir. Fyrri, í apríl, var ein lítil várloppumarknaður í 

Hoyvíkshøllini. Her seldu vit fyri beint yvir 3.600 krónur.  Hin seinni, ið var í Stiðjagøtu, var 

ein jólaloppumarknaður, ið vardi 2 dagar. Tað vitjaðu nógv fólk, og vit seldu fyri beint yvir 

20.600 krónur. 

 

Reyði Krossur fær ikki so nógv inn meira av loppuvørum, nú tað eru so nógvir 

loppumarknaðir kring landið, so hetta virksemið hjá okkum er nógv minkað.  

Loppumarknaður er skipað við tveimum leiðarum. 

 

 

 

Fyrstuhjálpar-skeiðsvirksemi í Reyða Krossi 

Fyrstuhjálparinstruktørarnir hava undirvíst í vanligu fyrstuhjálparskeiðunum, dagføringar-

skeiðunum og í ferðslutengdari fyrstuhjálp. Reyði Krossur hevur tilgongd av stovnum og 

virkjum, ið ynskja skeið frá okkum. 

 

Eins og seinnu árini hava vit hildið fleiri grundskeið í fyrstuhjálp. 

 

Síðan AED (hjartastartarar) eru komnir ymsa staðni kring landið, hevur eftirspurningurin 

verið stórur eftir júst hesum skeiðinum.  

 

Prísirnir hjá Reyða Krossi eru kappingarførir við hinar útveitararnar av fyrstuhjálparskeiðum. 

Kappingin er hørð á marknaðinum, og tað eru nógv, ið veita skeið í fyrstuhjálp. 

 

Instruktørarnir hjá Reyða Krossi hava annað arbeiðið, so undirvísing í dagtímunum er 

avmarkað, eins og tað er avmarkað, hvussu nógv skeið vit kunnu bjóða privatum 

arbeiðsplássum og almennum stovnum, ið ynskja skeiðini í dagtímunum. 

 

Í ár hava 103 fólk fingið prógv frá Reyða Krossi, meðan 137 fólk hava fingið prógv í 

ferðslutengdari fyrstuhjálp. Fyrstahjálpin hevði beint undir 50.000 krónur í inntøku. 

 

Tveir instruktørar eru farnir í ár, tí teir undirvístu privat. Hetta er ikki loyvt sambart 

reglugerðunum. Reyði Krossur Føroya hevur nú fimm instruktørar. 
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Ársins fyrstahjápari 2014 

Arndis Nicolajsen, sála, Sólrun Ørvarodd, Niels Juul Olsen og Jóna Nicolajsen blivu kosin at 

vera Ársins Fyrstahjálparar 2014, tí tey bóru sera skjótt at við at veita lívbjargandi fyrstuhjálp 

til Hans Falkvard Hansen, tá hesin orsakað av hjartatilburði fall í óvit í mai.  

 

Reyði Krossur tilnevnir hesi fýra Ársins Fyrstahjálparar, tí tey hava givið góða fyrstuhjálp og 

samstarvað sera væl. Tey komu skjótt í gongd við at geva hjarta-lungna-bjarging, HLR, og tað 

at hjartastartari skjótt kom á staðið, hevur verið við til at bjarga lívinum hjá Hans Falkvard 

Hansen.  

 

Sjálvur sigur Hans Falkvard Hansen soleiðis frá tilburðinum, ið hendi á keiini í Skopun í 

sambandi við Team Rynkeby súkkling: 

 

“Eg súkklaði oman á havnalagið í Skopun henda góðveðursmorgun, súkklaði inn á 

parkerings-plássið á keiini, men so bleiv alt svart. Eg minnist tí einki um tað megnararbeiðið, 

sum tey fýra omanfyrinevndu gjørdu fyri at bjarga mær lívinum. Hjartað var steðgað, og í 

tveimum ella trimum umførum stríddust tey fyri at fáa lív í meg aftur. 

 

Sólrun Ørvarodd, sjúkrarøktarfrøðingur, byrjaði at geva mær kunstigan andadrátt, so skjótt 

sum eg var smallin um. Niels Juul Olsen, bussførari, leyp til og gav mær hjartamassagu. 

Arndis Nicolajsen fór niðan í Telebúðina í Skopun eftir hjartastartaranum, samstundis sum 

hon ringdi til dóttur sína, Jónu, sum er portørur. Hon kom beinanvegin á staðið og brúkti 

hjartastartaran, tá tey tvær ferðir til fánýtis høvdu roynt at fáa lív í meg. Nú bragdaði, og lív 

rann í meg aftur. Hjartaligt nærlagni, hepni og kønar hendur bjargaðu mær.”  

 

Sigurd Jan Tavsen er tilnevndur sum nr. 2, Jennleyg Kallsoy sum nr. 3 og Jónstein Petersen 

sum nr. 4. Hesi hava øll trý á ymiskan hátt víst stórt dirvi og verið við til at bjarga mannalívi. 

 

Reyði Krossur Føroya tilnevndi fyrstu ferð Ársins Fyrstahjálpara fyri 2001. Síðani hevur hetta 

verið ein fastur táttur at varpa ljós á týdningin av kropsligari og sálarligari fyrstuhjálp. Og 

aftur hesa ferð er tað Tryggingarfelagið Føroyar, ið stuðlar tiltakinum. 

 

Tveir av instruktørunum lesa øll tey innkomnu uppskotini og gera eina raðfesta tilnevning.  

 

 

Reyða Kross Samarittar 

Samarittarnir hava havt eitt virkið ár. Tey vóru til 30 tiltøk í 2014. Hetta eru ikki eins nógv og 

árið frammanundan, ið var heilt serstakt við heili 40 tiltøkum millum annað, tí fleiri altjóða 

fótbóltsdystir og venjingar vóru í Føroyum í 2013.  
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Samarittarnir høvdu beint yvir 162.000 krónur í inntøku í 2014 og fingu 26.000 krónur í 

stuðul og føðingardagsgávu. 

Í Reyða Krossi hava vit tjúgu útbúnar samarittar. Vit hava útbúgvið fýra samarittar og ein 

vaktleiðara í 2014. Eins og tríggir nýggir aspirantar byrjaðu. 

Enn ein ferð hava samarittarnir verið við á stóra tónleikafestivalinum í Jelling í Danmark fyri 

at nema sær royndir í samstarvi við donsku Reyða Kross samarittarnar. Hesa ferð fóru fimm 

føroyskir samarittar. 

Vangamyndin hjá samarittunum bleiv í 2014 løgd um til eina síðu. Hendan síðan hevur í 

løtuni 300 “likes”. 

Í 2014 hava samarittarnir fingið nýggjar jakkar, ið eru til reiðar at nýta við prenti á. 

Reyða Kross Samarittarnir eru skipaðir við einum virksemisleiðara. 

 

 

Filateli 

Her savnar Reyði Krossur frímerkir, myntir og pengaseðlar. Alt, sum kemur inn, verður skilt 

og selt á uppboðssølu í Føroyum ella uttanlands, og peningurin fer til virksemið hjá Reyða 

Krossi Føroya. Í 2014 var samlaða inntøkan 10.200 krónur. 

 

Ikki nógv hevur verið at gjørt hesum viðvíkjandi gjøgnum árið. Vit mugu bara ásanna, at 

tilfarið minkar í heilum, og tað verður verri at fáa til vega frímerkir í framtíðini, nú so nógv 

samskifti er umvegis t-brøv. 

Tó er innkomna tilfarið sent víðari til sølu, hóast tað ikki er selt enn. 

 

Á sumri í 2014 fingu vit gjørt ein peningakistil við ókeypis hjálp og stuðli frá Skipasmiðjuni 

MEST og Atlanticpane í Kollafirði. Peningakistilin stendur í tax-free handlinum á 

flogvøllinum. Enn hava vit ikki tømt hann, men nakað av peningi er komin í. 

 

 

Bókastuðul til Barnadeildina á Landssjúkrahúsinum 

Í jólamánaðinum var eitt umboð fyri Reyða Kross á Barnadeildini og lat teimum fleiri góðar 

barnabøkur og teknirøðsbløð. Bøkurnar og teknirøðsbløðini vóru í sera góðum standi - 

næstan sum nýggj. 

 

Tað er leiðarin av Reyða Kross Bókasøluni, ið finnur fram tilfarið til børnini. 

 

Á Barnadeildini eru tey fegin um góðu bøkurnar og teknirøðsbløðini til børnini. Teimum 

tørvar hetta, tí tað er sjáldan, at lesnaður verður keyptur til deildina.  
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Landsinnsavningin 2014 

Aftur í heyst gekk landsinnsavningin sera væl.  

 

Vit savnaðu inn beint yvir 822.000 krónur. Hóast hetta eru 11.000 krónur minni enn í 2013, 

savnaðu vit meira inn frá fólki. Í 2013 lótu nakrar føroyskar fyritøkur okkum pening til 

landsinnsavningina, ið ikki lótu aftur í ár. 

 

Kring alt landið gingu sjálvboðin við bússu frá hurð til hurð. Eins og seinnu árini var eisini 

møguleiki hjá fólki at lata pening umvegis okkara innsavningar-nummar 905656 og umvegis 

heimasíðuna. 

 

Arbeiðið at fyriskipa landsinnsavningina fór longu í gongd tíðliga í vár. Í bólkinum, ið 

fyriskipaði landsinnsavningina í ár, eru sjey fólk. Dúgliga hevur verið arbeitt við at gera 

mannagongdir og arbeiðslistar, soleiðis at tað frameftir verður lættari at fyriskipa 

landsinnsavningina. 

 

Úti um landið hava vit nógv trúgv ábyrgdarfólk, sum taka ímóti bússum til eitt heilt øki, og 

síðani sjálv skipa fyri at fáa fólk at ganga við bússum. Hesi gera eitt stórt arbeiði, sum 

landsinnsavningarbólkurin og nevndin í Reyða Krossi eru sera takksom fyri. 

 

Reyði Krossur Føroya sendi umleið helmingin av innsavnaða peninginum til hjálpararbeiðið 

fyri ofrini fyri bardagarnar í Irak og til at steðga spreiðingina av Ebola í Vesturafrika. 

 

Av innsavnaða peninginum frá landsinnsavningini vórðu til samans 40.000 krónur latnar at 

styrkja sosialt og psykososialt arbeiði í Føroyum. Fleiri av innsavnarunum meldaðu aftur til 

landsinnsavningarbólkin, at nógv fólk kring landið søgdu, at tey ynsktu, at Reyði Krossur læt 

nakað av peninginum fara til sosialt arbeiði í Føroyum. Tí sendi fyriskipanarbólkurin umbøn 

til nevndina um eisini at stuðla í Føroyum. Fýra føroyskir felagsskapir og stovnar, 

Fountainhúsið, Kris, Kvinnuhúsið og Berin, fingu 10.000 krónur hvør frá Reyða Krossi til at 

styrkja teirra sosiala og psykososiala arbeiði. 

Reyði Krossur í Danmark hevur seinni gjørt vart við, at reglugerðin ikki loyvir okkum, at lata 

peningaligan stuðul uttan so, at vit sum felagsskapur eru við í verkætlanini. Til komandi 

landsinnsavning er ætlanin at seta av pening í ein grunn til sosialt/psykososialt arbeiði í 

Føroyum. Og sambart Reyða Krossi í Danmark er hetta at fylgja reglugerðini. 

Restin av innsavnaða peininginum er tøkur til bráðfeingis- og neyðhjálp, so Reyði Krossur 

kann veita hjálp.  
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Neyðhjálp, bráðfeingishjálp og menningarhjálp 

Samlaða upphæddin, ið Reyði Krossur Føroya læt til hjálp uttanlands í 2014, var áleið 

611.000 krónur. 

 

Neyðhjálp til neyðstødd flóttafólk í Irak 

Innanhýsis bardagarnir í Irak hava ført við sær eina álvarsliga og ógvuliga trupla humanitera 

støðu.  

 

Reyði Krossur Føroya sendi 300.000 krónur til at hjálpa neyðstøddu flóttafólkunum, ið hava 

søkt sær skjól norðanfyri í kurdiska partinum av landinum og tørva bráðfeingis neyðhjálp og 

innivist. Flóttafólkastreymurin leggur eitt stórt trýst á hendan partin av Irak. 

 

Fleiri býir eru skapaðir um til blóðug krígsøki, og nógv hava mist lívið. Fleiri enn hálvonnur 

millión fólk í Irak eru innanhýsis flýggjað undan vandamiklu støðuni.  

 

Umframt innivist, mat, vatn og heilivág tørva túsundatals familjur ovnar, brennievni, 

presenningar, teppir, madrassur og vetrarklæðir. Reyði Hálvmáni í Irak keypir inn lokalt og 

regionalt og býtir neyðhjálpina út soleiðis, at flóttafólkini betur kunnu lívbjarga sær. 

 

Peningurin, ið Reyði Krossur Føroya hevur sent, er frá landsinnsavningini 2014. 

 

 

Peningur til at steðga spreiðingini av Ebola 

Reyði Krossur Føroya sendi 100.000 krónur í 2014 til arbeiðið hjá Altjóða Reyða Krossi fyri at 

steðga spreiðingini av Ebola virussinum.  

 

Virussið er ógvuliga vandamikið, og tí er tað umráðandi at steðga spreiðingini. 

 

Fleiri enn 5.500 fólk hava higartil mist lívið, og meir enn dupult so nógv eru vorðin smittað í 

vesturafrikansku londunum Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal og Guinea. 

 

Átaksøkið hjá Reyða Krossi Føroya er Liberia, ið er ógvuliga hart rakt. 

 

Í arbeiðinum at steðga Ebola arbeiða serkøn Reyða Kross hjálparfólk saman við nærum 

8.000 lokalum sjálvbodnum Reyða Kross fólkum í teim raktu vesturafrikansku londunum. 

 

Reyða Kross fólkini ferðast í raktu londunum og undirvísa og kunna um virussið og smittuna, 

eins og Reyði Krossur gevur teim smittaðu og teirra avvarðandi psykososialan stuðul, býtir út 

reinførislutir og líkposar og skipar fyri, at tey deyðu verða ráðiliga jarðað ella brend. 
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Hjálp til Balkan 

Í mai í 2014 blivu londini á Balkan, serstakliga Serbia og Bosnia, rakt av ringastu vatnflóðini í 

120 ár orsakað av ógvusligum regni.  

 

Umvegis Reyða Kross Føroya sendi Landsstýrið  250.000 krónur til hjálpararbeiðið eftir 

vatnflóðina, ið gjørdi, at eini 60 fólk doyðu, meðan hundraðtúsundatals fólk noyddust frá 

heimum teirra. Tey neyðstøddu høvdu bráðfeingis tørv á mati, vatni, teppum, innivist og 

heilivági. 

 

Reyði Krossur í Serbia, Bosnia og Herzegovina arbeiddu í tøttum samstarvi við myndug-

leikunum við at hjálpa til í bjargingar- og neyðhjálpararbeiðinum. 

 

Barnalandið í Malawi 

Reyði Krossur Føroya hevur einar 10 faddrar, ið hvønn mánað stuðla Barnalandinum í 

Malawi. Í ár eru komnar inn 12.750 kr., sum vit lata Barnalandinum í 2015.  

Í 2013 sendu vit 50.000 kr. til Barnalandið, sum var væl meir enn inn kom. Stuðulin verður 

brúktur til at tryggja foreldraleysum børnum skúlagongd, mat og klæðir.  

 

 


