
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Reyði Krossur Føroya 
 

 

Ársfrágreiðing 2017 



2 
 

 

 

 

 

 

  

 

Innihald 
Inngangur ......................................................................................................................................... 3 

Um Reyða Kross Føroya.............................................................................................................. 4 

Skrivstovan ...................................................................................................................................... 4 

Sáttmáli millum Reyða Kross í Íslandi og Reyða Kross Føroya ................................... 4 

Endurnýtsluvirksemið hjá Reyða Krossi ............................................................................... 5 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin á Bryggjubakka í Tórshavn ................................ 5 

Reyða Kross endurnýtsluhandilin í Stiðjagøtu í Tórshavn ......................................... 6 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin í Vági ........................................................................... 6 

Reyða Kross Bókasølan ........................................................................................................... 7 

Klædnainnsavningin og klædnaskiljingin ......................................................................... 7 

Filateli ................................................................................................................................................. 8 

Fyrstahjálpin .................................................................................................................................... 8 

Ársins Fyrstihjálpari ...................................................................................................................... 9 

Samarittarnir ................................................................................................................................. 10 

Peningagávur til Reyða Kross ................................................................................................. 10 

Landsinnsavningin 2017 ........................................................................................................... 10 

Vitjanartænastan ......................................................................................................................... 11 

Klædnahjálpin ............................................................................................................................... 13 

Neyðhjálp, bráðfeingishjálp og menningarhjálp ............................................................. 13 

Suður Sudan .............................................................................................................................. 14 

Grønland ..................................................................................................................................... 14 

Myanmar ..................................................................................................................................... 15 

Bókagáva til Barnadeildina á Landssjúkrahúsinum ....................................................... 15 

Sambinding/Intertwining .......................................................................................................... 16 

ABC fyri sálarliga heilsu ............................................................................................................ 16 

Samandráttur ................................................................................................................................ 17 

 
 



3 
 

 

 

 

 

 

Inngangur 

Reyði Krossur er heimsins størsti humaniteri felagsskapur, við 17 mió. føstum 

sjálvbodnum. Í sambandi við bráfeingis neyðhjálp og menningarsamstarv økist 
talið av sjálvbodnum, limum og starvsfólki. Endamálið hjá Reyða Krossi er at 

verja lív og heilsu, tryggja virðingina fyri menniskjanum, umframt at verja 
sínámillum semjur, vinalag, samstarv og varandi frið millum øll fólkasløg.  

 

Í einum heimi við økjandi avbyrging, spenningum og valdsnýtslu, er tað 
grundleggjandi, at Reyði Krossur virkar fyri teimum virðum og aðalreglum, 

bæði hjá einstaklingum og felagsskapum, ið tryggja virðing fyri øðrum 
menniskjum. Harvið mennist grundarlagið fyri samstarvi millum lond og fólk 

um at finna loysnir til felags avbjóðingar. Reyði Krossur virkar tí áhaldandi í 
samljóð við sjey aðalreglur, ið tryggja, at alt virksemið hjá felagsskapinum er: 

menniskjasligt, ópartískt, uttanveltað, óheft, sjálvboðið, ein eind og algildugt 

Hugsjónin handan Reyða Kross sá dagsins ljós í 1859, eftir at Henry Dunant sá 

ovurstóra tørvin á humaniterari hjálp í orrustuni við Solferino. Í 1863 varð 
Altjóða Reyða Kross nevndin, ICRC (International Committee of the Red 

Cross), stovnað, og innan eitt ár høvdu 12 lond skrivað undir hin fyrsta 
Genevesáttmálan. Hetta var søguliga sæð slóðbrótandi til frama fyri altjóða 

hjálpararbeiði. Altjóða nevndin arbeiðir í kreppu-, stríðs- og krígsstøðum. 
Genevesáttmálarnir frá 1949, og fylgiskjøl teirra, geva Altjóða Reyða Kross 

nevndini heimild til av eintingum at arbeiða í krígsførandi økjum og londum.  

Reyða Kross- ella Reyða Hálvmánafeløg eru í 190 av heimsins londum. Reyði 
Krossur og Reyði Hálvmáni eru tvey heiti fyri sama felagsskap, og virka tey á 

tjóðarstigi og á altjóða stigi. Reyði Krossur Føroya varð stovnaður 2. apríl 1926 
og er eitt sjálvstøðugt felag. Í altjóða samanhangi eru Genevesáttmálarnir frá 

1949 heimildargrundarlagið fyri virkseminum hjá Reyða Kross feløgunum, og 

Reyði Krossur Føroya er í tí høpi partur av Reyða Krossi í Danmark. 

Altjóða føderatiónin av Reyða Kross- og Reyða Hálvmánafeløgum, IFRC 
(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), var 

stovnað í 1919. Altjóða føderatiónin er meginfelagið fyri tey 190 tjóðskaparligu 
feløgini og arbeiðir saman við Altjóða Reyða Kross nevndini, ICRC, og 

tjóðskaparligu Reyða Kross- og Reyða Hálvmánafeløgunum í sambandi við 
náttúruskaptar vanlukkur og menningarhjálp. Føderatiónin, IFRC, feløgini á 

tjóðarstigi og Altjóða Reyða Kross nevndin, ICRC, verða í felag nevnd Altjóða 
Reyða Kross og Reyða Hálvmána Rørslan. Øll hesi eru tvinnaði saman við 

teimum sjey aðalreglunum. 
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Um Reyða Kross Føroya 

Nevndin er evsti myndugleiki hjá Reyða Krossi Føroya og er mannað við 5 

nevndarlimum og 2 varalimum, sum øll eru sjálvboðin. Skrivstovan, hevur 
dagligu ábyrgdina av virkseminum hjá Reyða Krossi Føroya, har 2 fólk eru lønt 

30 tímar um vikuna sum tey einastu løntu størvini í Reyða Krossi Føroya. Hvørt 
virksemisøki hevur ein sjálvbodnan leiðara, umframt at hvørt øki hevur minst 

ein nevndarlim tilknýttan. 

Skrivstovan 

Skrivstovan hevur ábyrd av at reka dagliga virksemið hjá Reyða Krossi Føroya, 
í samstarvi við nevndina, virksemisleiðarar og sjálvboðin. Gunnleyg Durhuus 

varð sett sum dagligur leiðari hin 1. januar 2017 og røkti tað starvið árið út, tá 
hon valdi at takka fyri seg. Maigun Solmunde varð sett sum skrivstovufólk hin 

1. juni. Í novembur varð Bárður Atlason Ísheim settur í tíðaravmarkað 
verkætlanarstarv, sum hevði til endamáls at samskipa eina familjulegu fyri 

fólki við tilflytarabakgrund. 
 

Í 2017 arbeiddi skrivstovan við fylgjandi økjum: 

• Dagligum rakstri av Reyða Krossi Føroya: fíggjarviðurskiftum, lýsingum 

og at loysa uppgávur saman við virksemisøkjunum. 
• Samskipan (saman við sjálvbodnum): av ársins fyrstuhjálpara, 

landsinsavningini, fundum og samskifti við Reyða Kross feløg í øðrum 

londum.  
• Samstarvi við eitt nú  landsstýrið, danska Reyða Kross, íslendska Reyða 

Kross, Bláa Kross, FWS í Týsklandi, Faroeship, fyritøkur og stovnar. 

Sáttmáli millum Reyða Kross í Íslandi og Reyða Kross Føroya 

Jóannes Eidesgaard, formaður í Reyða Krossi Føroya og Sveinn Kristinsson, 

formaður í Reyða Krossi í Íslandi undirskrivaðu samstarvsavtalu millum Reyða 
Kross í Íslandi og Reyða Kross Føroya hin 3. feb. 2017.  

 
Hetta var á samkomu á føroysku Sendistovuni í Reykjavík, tá kr. 350.000 

vórðu handaðar Landsfelagnum fyri Bjargingarfeløg í Føroyum. Hetta vóru 
pengar, sum íslendingar høvdu savnað inn fyri at hjálpa føroyingum í samband 

við ódnina á jólum 2016.  
 



5 
 

 

 

 

 

 

Formaðurin hjá Reyða Krossi Føroya helt í tí sambandi røðu, ið var væl 

móttikin. Avtalan millum partarnar er at økja um samstarvið millum Reyða 
Kross Føroya og Reyða Kross Íslands. 

Endurnýtsluvirksemið hjá Reyða Krossi 

Reyði Krossur Føroya hevur eitt umfatandi endurnýtsluvirksemi, og samanlagt 
eru eini 85 sjálvboðin í hesum virksemisøki. Klædnainnsavningin savnar inn 

eina stóra mongd av klæðum í bingjum kring landið, meðan Klædnaskiljingin 

hjá Reyða Krossi í Stiðjagøtu í Havn skilir  klæðini.  
 

Klædnahjálpin hjá Reyða Krossi hjálpir familjum, ið ikki eru so væl fyri 
fíggjarliga. 

 
Eisini verður í Reyða Krossi tikið ímóti og skilt væl av bókum, frímerkjum og 

nakað av lutum. 
 

Vit hava fýra endurnýtsluhandlar: Í Tórshavn hava vit eina bókasølu í 
Vágsbotni, ein klædna- og lutahandlil á Bryggjubakka, ein klædnahandil í 

Stiðjagøtu, og so hava vit ein klædna- og lutahandil í Vági. Harafturat savna vit 
inn brúkt frímerki. 

 
 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin á Bryggjubakka í Tórshavn 
 

Inntøkan í 2017 var kr. 240.000, ið er nakað meira enn í 2016, tá inntøkan var 
kr. 208.000.  

 
Myndir verða lagdar út á Facebook síðuna hjá handlinum hvørja viku. Í løtuni 

eru útvið 2.000 brúkarar, og hetta er ein góður sýnisgluggi hjá okkum. Serliga 

er tað tær føroysku troyggjurnar, sum eru væl umtóktar, og verða fleiri av 
teimum vaskaðar  og umvældar, áðrenn tær fara í handilin, og stór tøkk er 

uppiborin fyri tað stóra arbeiði, ið verður lagt her. 
 

Tað eru umleið 30 kvinnur, ið manna handilin 4 dagar um vikuna, týsdag til 
fríggjadag kl. 13.30-17.30. Umframt mánadagar, har 2 hold á 4-5 kvinnur 

prísa og heingja klæðir upp. Talið av sjálvbodnum kundi verði nakað hægri. 
 

Reyði Krossur hevur havt endurnýtsluhandilin á Bryggjubakka síðani 2006. 
Handilin er skipaður við einum leiðara og tveimum varaleiðarum, og ein 

sjálvboðin varðar av hvørjum vikudegi sær. 
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Reyða Kross endurnýtsluhandilin í Stiðjagøtu í Tórshavn 

 
Inntøkan í 2017 var kr. 495.000, sum er eitt frálíkt úrslit í mun til 2016, tá 

inntøkan var kr. 318.000. Handilin hevur verið væl vitjaður, og tað gongur 
framá við søluni. 

Handilin er opin hvønn leygardag klokkan 10 til 15. Her eru góð, smart, 

øðrvísi, kul og lekkur klæðir frá endurnýtsluni hjá Reyða Krossi. Klæðir eru til 

børn, ung og vaksin. 

Enn eru tó avbjóðingar í sambandi við hølisviðurskiftini í Stiðjagøtu. Neyðugt er 
við umvælingum, umframt at gera um vaktarskema og nýggjar mannagongdir 

fyri handilin. Eisini er tørvur á fleiri sjálvbodnum til handilin. 

 

Reyða Kross Endurnýtsluhandilin í Vági 

 
Í 2017 seldi endurnýtsluhandilin í Vági fyri 48.500. Hetta eru áleið kr. 3.000 

meira enn í fjør. 
 

Endurnýtsluhandilin í Vági heldur til í einum góðum handilshøli í bygdini. Í 
løtuni eru einar 14 sjálvbodnar kvinnur, sum virka í samband við 

endurnýtsluhandilin í Vági. 
 

Handilin er opin fýra dagar um vikuna. Mánadag, mikudag og fríggjadag kl. 
14.00 til 17.30 og leygardag kl. 10.00 til 13.00. 

 
Handilin er skipaður við einum leiðara. 

 

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.  
 

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. 
 

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

 

Aftur í ár gekk sera væl við Bókasøluni, tá júst kr. 162.000 komu inn á øðrum 
ári á rað. 

Vælvitjaða Reyða Kross Bókasølan í Vágsbotni í Havn er eitt slag av sjálvtøku, 
har fólk keypa bøkur og gjalda uttan nakað eftirlit. Bókasølan er opin sjey 

dagar um vikuna. 
 

Bókasølan er skipað við einum leiðara. Tíggju sjálvboðin eru knýtt at 
Bókasøluni. Tríggir mans halda dagliga eyguni við Bókasøluni, ið hevur opið 

allar sjey dagar í vikuni. Teir eru framvið og hyggja, um nakað nýtt er komið, 
og tá neyðugt er, leggja teir nýggjar bøkur fram. Afturat teimum trimum, ið 

varða av Bókasøluni, eru eisini átta fólk, ið eftir fastari skipan lata upp og læsa 
morgnar og kvøld. 

 
Hvørt mikukvøld millum kl. 19.00 og 21.00 hittast teir og hava opið. Tá hava 

fólk høvi at koma við bókum og øðrum. Hetta eina kvøldið í vikuni koma ofta 

aðrir menn inn á gólvið og fáa ein kaffimunn og eitt prát. Hetta eru serliga 
menn, ið eru knýttir at Bókasøluni, ella menn, ið fyrr hava verið virknir í Reyða 

Krossi. So til ber at siga, at hetta mikukvøldið eisini er eitt sosialt 
mannfólkakvøld í Reyða Krossi. 

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

munar Bókasølan ógvuliga væl í virkseminum í Reyða Krossi. Lýst verður við 
bókasøluni á facebook. 

 

Klædnainnsavningin og klædnaskiljingin 

 
Klædnainnsavningin og Flutningstænastan hava níggju klædnabingjur 

standandi kring landið. Fýra eru uttanfyri hjá Reyða Krossi í Stiðjagøtu 6 í 
Havn. Hinar eru við FK handlar kring landið - í Klaksvík, Fuglafirði, Saltangará, 

Miðvági og Skopun. Bingjurnar verða tømdar hvønn mikudag. Avtala er fingin í 
lag við týskt felag um at fáa fleiri klædnabingjur til Føroya. 

 
Innsavnaðu klæðini verða avskipað til skiljingar í Stiðjagøtu. Skopun hevur 

eina serstaka skipan, og klæðini haðani verða koyrd til Havnar við jøvnum 
millumbilum. 

 
Umframt innsavning av endurnýtsluklæðum hava Klædnainnsavningin og 

Flutningstænastan ábyrgdina av, at innsavnaðu klæðini verða send av 
landinum aftaná skiljingina. Í 2017 vóru 7 bingjur sendar til Týsklands, við 
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uml. 10,5 tonsum av klæðum í hvørjari. 

 
Onnur ábyrgdarøki í Klædnainnsavningini og Flutningstænastuni eru millum 

annað flutningur millum hølini í Stiðjagøtu og Bryggjubakka, ruskkoyring, 
viðlíkahald av bilinum, viðlíkahald av bingjunum kring landið og ymiskar aðrar  

uppgávur. Tað verða savnaðir næstan 200 sekkir av klæðum um vikuna. 
 

11 sjálvboðin eru virkin í Klædnainnsavningini og Flutningstænastuni, ið er 

skipað við einum leiðara. 
 

Klædnaskiljingin er ein stórur partur av endurnýtsluvirkseminum hjá Reyða 
Krossi. Eini 30 sjálvboðin eru knýtt at hesum virkseminum. 

 
Hvørt mikukvøld verða innkomin klæðir skild í Stiðjagøtu. Klæðini verða skild 

soleiðis, at nakað fer í endurnýtsluhandilin á Bryggjubakka, í Stiðjagøtu, til 
Vágs og til Klædnahjálpina, ið hjálpir fíggjarliga sperdum fólkum, meðan ein 

stórur partur verður sendur av landinum. Sambært avtalu, sum var gjørd í 
mars í 2017, selur Reyði Krossur Føroya endurnýtsluklæðini til týska felagið 

FWS. Sum úrslit av avtaluni, hevði Reyði Krossur kr. 180.000 í inntøku í 2017.  
 

Klædnaskiljingin er skipað við einum yvirskipaðum virksemisleiðara og einum 
leiðara fyri hvønn skiljubólk. 

Filateli 

 

Hendan inntøka sær út til at vera minkandi. Tal av brøvum er fallandi og harvið 
eisini frímerkini. Tilfarið sum kemur inn verður klippt og sent niður til 

uppboðssølu. 

Fyrstahjálpin 

 

Í 2017 hevði fyrstahjálpin kr. 47.500 í inntøku. Hetta er væl meira enn í fjør, 
tá inntøkan var kr. 29.050. Enn eru einans tríggjar instruktørar – harav tveir 

eru virknir í løtuni. Tað er tí ynskiligt, at fleiri instruktørar verða útbúnir, so at 
Reyði Krossur er meira kappingarførur innan hetta økið. 

 
Eins og undanfarin ár hevur Reyði Krossur hildið nøkur grundskeið í 

fyrstuhjálp. Fyrstuhjálparinstruktørarnir hava undirvíst í vanligum 

fyrstuhjálparskeiðum, dagføringarskeiðum og í ferðslutengdari fyrstuhjálp. Ikki 
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hava tað verið so nógv almenn skeið – heldur hava instruktørarnir verið úti á 

stovnum og skúlum og havt skeið. 
 

Reyði Krossur hevur tilgongd av stovnum og virkjum, ið ynskja skeið frá 
okkum. Síðan AED (hjartastartarar) eru komnir ymsa staðni kring landið, hevur 

eftirspurningurin verið stórur eftir júst hesum skeiðnum. 
 

Prísirnir hjá Reyða Krossi eru kappingarførir við hinar veitararnar av 

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

Ársins Fyrstihjálpari 

 

Fimm hendingar vóru í uppskoti sum ‘Ársins Fyrstihjálpari 2017’ hjá Reyða 

Krossi Føroya. 

Fyrsta virðislønin var tvíbýtt, ein vinnari fyri at hava veitt kroppsliga fyrstuhjálp 

og ein vinnari fyri at hava veitt sálarliga fyrstuhjálp. Hendan avgerðin var tikin 
av dómsnevndini, ið metti kropslig og sálarlig fyrstuhjálp eru eins umráðandi, 

men á hvør sín hátt. 
 

Fyri at hava veitt kropsliga fyrstuhjálp vunnu Jógvan Thomsen og Kim Anders 
Nielsen fyrstu virðisløn. Teir báðir vóru við til at bjarga eini kvinnan, ið fekk 

hjartatilburð í einum bussi. Jógvan og Kim veittu kvinnuni fyrstuhjálp til 
ambulansan kom á staðið og koyrdi hana á LS. Kvinnan yvirlivdi, og Jógvan 

var seinni um dagin úti á LS og vitjaði hana og familjuna, sum vóru saman við 

henni. 
 

Fyri at hava veitt sálarliga fyrstuhjálp vann Jóngerð Nielsen virðislønina sum 
ársins fyrstuhjálpari. Í samband við eina syndarliga motorsúkkluvannlukku á 

Vestmannavegnum í august 2017, har Dávid Løvhøjten doyði bert 24 ára 
gamal, gav Jóngerð Nielsen saman við øðrum Dávidi akutta fyrstuhjálp.  

Tá sjukrabilurin var farin av staðnum, tók Jóngerð av sínum eintingum 
ábyrgdina fyri teimum ungu monnunum, sum koyrdu motorsúkklu saman við 

Dávidi. Teir vóru skelkaðir og høvdu tørv á kreppuhjálp. Jóngerð veitti teimum 
umsorgan, tosaði við teir og koyrdi teir á Landssjúkrahúsið at vera saman við 

familjuni hjá Dávidi. 
 

Hetta varð sekstanda ferðin, at Ársins Fyrstihjálpari verður kosin av Reyða 
Krossi. Tey tilnevndu fáa øll eitt heiðursbræv frá Reyða Krossi, og Betri 

Trygging letur kr. 5.000 til vinnararnar, at býta ímillum sín. Tey, ið eru í 

uppskoti, fáa blómutyssi og eina gávu. 
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Endamálið hjá Reyða Krossi at tilnevna ársins fyrstahjálpara er tvíbýtt. Tað 

eina er at heiðra tey, ið hava útinnt holla og lívbjargandi likamliga og sálarliga 

fyrstuhjálp. Hitt endamálið er at varpa ljós á, hvussu umráðandi tað er at duga 

fyrstuhjálp. 

Samarittarnir 

 
Samarittarnir høvdu kr. 139.000 í inntøku í 2017, ið er nakað minni enn í 

2016, tá inntøkan var kr. 154.500. Hetta kemst av at umstøðurnar hjá 
samarittunum í Reyða Krossi hava verið avmarkaðar í 2017. Arbeitt hevur 

verið við at finna loysnir á hesum økinum. 
 

Reyða Kross samarittarnir eru skipaðir við einum virksemisleiðara. Reyði 

Krossur hevur uml. 20 útbúgvin fólk í samaritttænastuni (við í hesum eru 
toymisleiðarar, vaktleiðarar, hjálparar og næmingar). Av teimum eru 7 

næmingar undir útbúgving til samarittar. Harafturat er 1 observatørur. 
 

3 samarittar vóru við á stóra tónleikafestivalinum í Jelling í Danmark, har tey 
arbeiddu saman við samarittum hjá DRK. Føroysku samarittarnir hava nú í 

fleiri ár fingið sær góðar royndir við at arbeiða saman við donsku 
samarittunum á hesum stóra festivali. 

 
Samarittarnir eru við á flestu festivalum og stevnum í Føroyum. 

Peningagávur til Reyða Kross 

 
Í 2017 lótu fólk 108350 kr. í peningagávum til Reyða Kross.  

Hesar gávur vóru lætnar til Reyða Kross við at donera á heimasíðuna hjá 

Reyða Krossi (www.redcross.fo), við peningagávum á konto í peningastovnum, 
ið standa á heimasíðuni, við at ringja til tlf. 905656, við bússum og øðrum 

líknandi innsavningum. 

Landsinnsavningin 2017 

 

Fólk stuðlaðu innsavningini væl í ár leygardagin 16. september. Inn komu kr. 
836.000, harav kr. 657.500 var frá bússunum. Restin var stuðul beinleiðis frá 

fólki, fyritøkum og á heimasíðuni hjá Reyða Krossi. 

http://www.redcross.fo/
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Runt um í landinum eru nógv ábyrgdarfólk, ið taka sær av einum øki, og 
tilsamans gingu uml. 400 fólk við bússum. Hetta fegnast felagsskapurin 

stórliga um og takkar hjartaliga føroyingum fyri stuðulin og takkar teimum 
mongu, sum gingu hús úr húsi við bússum. Hetta svarar til, at hvør føroyingur 

lat á leið kr. 16,50, og er hetta meira pr. íbúgva enn í øðrum londum. Hetta er 
tó nakað minni fyri hvønn føroying enn í 2016, tá hvør føroyingur í miðal lat kr. 

19,00. Ein orsøk kann vera, at Reyði Krossur manglaði fólk at ganga við 

bússum í miðstaðarøkinum, umframt at nógv onnur tiltøk vóru kring landið 
sama dag, sum innsavningin var. 

 
Í nevndini fyri landsinnsavningin vóru 5 fólk fyri uttan dagliga leiðaran. 

Nevndin hevur m.a. arbeitt við at gera ein manual fyri innsavningararbeiðið, 
sum nú verður royndur í verki. 

 
Endamálið við landsinnsavningini 2017 var at savna pening til neyðhjálparátøk 

hjá Reyða Krossi kring heimin. Pengarnir fara til keyp av teppum, tjøldum, 
reinførispakningum, heilivági og til reint vatn. T.d. røkka kr. 150. til 3.000 

litrar av reinum drekkivatni, kr.  200 røkka til tjaldbúðir at verja tvær 
flóttafólkafamiljur móti regni og vindi, og kr. 500 røkka til mat til 15 svong 

børn í ein mánaða. 
 

Partur av landsinnsavningini verður goymdur, soleiðis at Reyði Krossur skjótt 

kann veita eina hjálpandi hond, tá jarðskjálvti, turkur ella onnur vanlukka 
bráddliga rakar. 

Vitjanartænastan 

 

Vitjunartænastan gongur væl. Reyði Krossur hevur 26 fólk, sum hava vitjað í 

2017.Vitjunartímar fyri 2017 eru 1153 tímar. 

 

Alzheimerfelagið heitti á okkum um at luttaka á ráðstevnu á Hotel Føroyum í  

apríl 2017. Vit vóru boðin at vera við til báðar dagarnar, sum ráðstevnan 

varaði. 

 

Virksemið hjá Vitjunartænastan hjá Reyða Krossi er annars nógv økt kring 

landið. Reyði Krossur hevur verið við til at sett vitjunartænastu á stovn í 

Sørvágs kommunuøki, í Vága kommunuøki, í Sandoyar kommunuøki og á 

Tvøroyri hevur Reyði Krossur fingið nýtt fólk at standa fyri vitjunartænastuni. 
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Reyði Krossur hevur eisini verið við til at sett vitjunartænastu á stovn í 

Norðoya eldraøki. 

 

Undirhús er eisini sett í stovn á Lágargarði, og tað er Knút Gray, okkara 

vitjunarvinur, sum stendur fyri arbeiðnum har. Maiken Olsen, leiðari á 

Lágargarði, gevur rósandi orð um Undirhúsið á Lágargarði, tað er so væl 

umtókt, og menninir hava so nógv at fortelja, tá teir hava verið í Undirhúsið 

hvønn mikudag. Knút Gray skal hava stórt rós fyri sítt arbeiði. 

Vit hava nú 2 Undirhús. Eitt er á Boðanesheiminum, sum Kári Davidsen 

umsitir, og er tað sera væl umtókt og nú eitt afturat á Lágargarði.  

Ein av okkara vitjunarvinum Ingeborg W. Jacobsen lesur upp fyri teimun gomlu 

á Tjarnagarð av og á, og tað dámar teimun væl. 

 

Vitjunartænastan hevur verið á skeið í RKDK í Pårørende aflastning í juni 2017. 

Hettar er ein góður stuðul í samband við samskifti okkara í Vitjunartænastuni. 

Neyðugt er at fáa kunning um, hvussu arbeitt verður aðrastaðni í Reyða Krossi.  

 

Altjóða Sálarheilsudagurin hjá ABC og Sinnisbata var í Østrøm 10. oktober, og 

Reyði Krossur hevði eisini eitt borð har við umboðum fyri Vitjunartænastuna 

hjá Reyða Krossi. ABC verkætlanin hevur eisini filmað arbeiði hjá okkara 

vitjunarvini Kára Davidsen í  Undirhúsinum á Boðanesheiminum,  og filmað var 

eisini heima hjá Leivi Petersen, sum Kári vitjar. Tað kann síggjast á  youtube. 

Tað riggaði bara væl. Filmurin var vístur í Østrøm, tá sálarheilsudagurin var. 

 

Vitjunartænastan hevði hugnakvøld fyri vitjunarvinum í mai mánaði við einum 

fakligum innleggi við Marjun Poulsen frá Heilsuhúsinum, sum greiddi frá um 

Heilsuhúsið v.m. Sera áhugavert. Vitjunartænastan hevði eisini jólahugna fyri 

vitjunarvinunum, og tá bjóðaði vit leiðarunum fyri Vitjunartænastuna á 

Sandoynni, Vágunum og Tvøroyri við. 

 

Vitjunartænastan var við í Lindini í november 2017 og greiddi frá um 

Vitjunartanastuna. Harafturat er Vitjunartænastan á Facebook við 270 vinum, 

har myndir og upplýsingar um vitjunartænastuna verða lagdar út. Nógvar 
positivar viðmerkingar vera givnar. Vitjunartænastan er eisini undir Tiltøkum í 

Sosialinum. 
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Klædnahjálpin 

 

Reyða Kross Klædnahjálpin bleiv sett á stovn tíðliga á vári 2013. Fýra 
sjálvboðin eru virkin í bólkinum. Reyða Kross Klædnahjálpin er skipað við 

einum virsemisleiðara og varaleiðara. 
 

Klædnahjálpin veitir góð barnaklæðir frá klædnaskiljing okkara til familjur í 

Føroyum, ið eru fíggjarliga illa fyri og hava ilt við at fáa endarnar at røkka 
saman.  Hetta eru barnafamiljur, har foreldur eru lesandi ella familjur, ið eru 

raktar av sjúku og/ella av ymiskum sosialum trupulleikum. Klædnahjálpin fær 
nógv hágóðskuklæðir, ið verða latin Klædnahjálpini beinleiðis og eyðmerkt 

henni at lata í Føroyum. Haraftrat senda hjartagóðar kvinnur okkum nýbundin 
pløgg serliga troyggjur, húgvur og hosur at geva børnunum. 

 
Vit ynskja, at foreldrini seta seg beinleiðis í samband við okkum, kanska eisini 

við, at onnur stuðla teimum í tí - tað kunnu vera næstringar, heilsusystrar, 
læknar, jarðarmøður, lærarar og onnur góð fólk. Á henda hátt meta vit, at vit 

betur røkka teimum, sum eru ringast fyri. Vit høvdu varhuga av, at hesi 
mangan aftraðu seg við at koma at fáa sær klæðir, meðan tiltøkini vóru, tí tey 

vóru rættiliga almenn. 
 

Ætlanin er at gera plakatir at heingja á serlig støð og smáskriv í postkortstødd 

at koyra út á so nógva støð, sum til ber. Til jólar lýsti Reyði Krossur við 
Klædnahjálpini í jólahjálpini hjá Barnabata. 

 
Reyða Kross Klædnahjálpin samstarvar við Herbergið, soleiðis, at teirra 

brúkarar fáa góð klæðir og seingjarklæðir, eins og Kvinnuhúsið verður hjálpt 
við bráðfeingis klædnahjálp, tá tørvur er á hesum. 

 
Í sambandi við hjálpina til Herbergið eru fleiri kvinnur, sum binda húgvur og 

hosur til brúkararnar. 
 

Klædnahjálpin verður  lýst  á okkara egnu heimasíðu, á fleiri øðrum 
viðkomandi heimasíðum og facebookbólkum. 

Neyðhjálp, bráðfeingishjálp og menningarhjálp 

 

Samlaða upphæddin, ið Reyði Krossur Føroya læt til hjálp uttanlands í 2017 
var kr. 1.800.000.  
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Av tí upphæddini er 1 mió. frá stuðulsupphæddini, ið Reyði Krossur Føroya og 

Uttanríkis- og Vinnumálaráðið í felag lótu til Sýria í 2016. Meira kann lesast um 
ta verkætlanina í ársfrágreiðingini hjá Reyða Krossi Føroya frá 2016. 

 

Suður Sudan 

Reyði Krossur er fegin um, at fleiri ynsktu at stuðlað við peningarligari hjálp til 
hungursrakta Suður Sudan.  

 

Hungursneyð var í Eystur Afrika orsakað av skerpingi og milliónir av børnum 

og vaksnum eru í vanda. Sambært ST kundi støðan gerast ein av teimum 
størstu kreppunum síðan 2. heimsbardaga. 

 

Eisini hevur kríggj ført við sær, at fólk í Suður-Sudan hava mist sítt 
lívsgrundarlag sum jørð og húsdjór. Uml. 1 mió. eru rakt av hungursvanlukku, 

og er tað serstakliga børnini, ið verða hart rakt. 
Reyði Krossur heitti á fólk, um at hjálpa til við at savna pening inn til hesar 

familjur, so vit saman kunnu senda eina størri upphædd. Reyði Krossur sendi 
út áheitan í juni mánaða í morgunsendingini í KVF, á heimasíðuni og á 

Facebook hjá Reyða Krossi Føroya. 

Innsavningin gav kr. 115.000, ið varð lagt afturat teimum kr. 315.000, ið 

Reyði Krossur lat. Hetta svarar til kr. 430.000. Soleiðis verður hjálp veitt til 
2050 familjur í ein mánaða. 

Peningurin fer til matpakkar, ið verða býttir út til barnafamiljur, og Reyði 

Krossur flýgur beinleiðis við mati til tey fjarskotnu økini. 

 

Grønland 

Reyði Krossur í Føroyum sendi kr. 200.000 sum neyðhjálp til vanlukkurakta 

økið eftir flóðalduna í Grønlandi. Hervilig flóðalda rakti  bygdirnar Illorsuit og 
Niaqornat við Uummannaq-fjørðin. Fólk vóru í lívsvanda, og nøkur lótu lív. 

Neyðugt var at flyta fólk burtur úr bygdunum, tí hús skolaðu burtur ella fóru 
illa. Eisini varð mett, at fleiri flóðaldur kundu raka aðrar bygdir í økinum. 

 

Orsøkin til flóðalduna sigst nú vera, at skriðulop hevur verið í økinum tætt við 
fjørðin. Í slíkum støðum er skjót hjálp neyðug. Tí tók Reyði Krossur Føroya 

avgerð um at senda 200.000 kr. til Reyða Kross í Grønlandi, sum so syrgir fyri, 
at pengarnir koma teimum røttu til hjálpar. 
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Myanmar 

 

Í sambandi við at fleiri enn ein hálv millión fólk vórðu rikin frá heimum teirra í 
Rakhine í Myanmar (fyrrv. Burma), valdi Reyði Krossur Føroya at senda kr. 

200.000 til vannlukkurakta økið. 
 

Henda fólkaflytingin leggur eitt hart trýst á alla orku í økinum kring Cox Bazar í 
Bangladesh, sum er tað øki, hesi fólk eru komin til teir seinastu mánaðarnir. 

Tilsamans er mett, at eini 800.000 fólk vóru komin til økið. 
 

Tørvurin á hjálp var ovurhonds stórur: mangul upp á innivist, mat, 
vatn, reinføri, læknaliga og sálarliga hjálp bara fyri at nevna nakrar heilt 

grunleggjandi tørvir. Hesi fólk kunnu ikki venda heim aftur til øki teirra vegna 
politiska forfylging. 

 
Altjóða Reyði Krossur sendi út í 2017 eina áheitan, har søgt verður eftir stuðli 

til hesi flóttafólkini. Tørvur var á reinum vatni, og tað var trupult at finna reint 

vatn i økinum, av tí at nógv salt var í grundvatninum. 
 

Altjóða Reyði Krossur skipaði fyri einari ætlan, har sálarligur stuðul eisini 
verður veittur. Miðað varð eftir at hjálpa 15-16.000 fólkum í flóttafólklegunum 

í Hakimpara og Tasnimarkhola/Burma Para. 
 

Serliga varð eygað hildið við einsamøllum kvinnum og børnum, av tí at hesi 
eru tey mest útsettu. 

 

Bókagáva til Barnadeildina á Landssjúkrahúsinum 

 

Aftur hesi jólini hevur Reyði Krossur latið Barnadeildunum á 
Landssjúkrahúsinum góðar barnabøkur. Bøkurnar, ið eru frá 

endurnýtslubókasøluni hjá Reyða Krossi, eru í sera góðum standi – sum 

nýggjar. 
 

Á Barnadeildini eru tey fegin um góðu bøkurnar til børnini. Teimum tørvar 
gávuna, tí tað er sjáldan, at lesnaður verður keyptur til deildina. 
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Sambinding/Intertwining 

 

Seinnu árini eru altsamt fleiri tilflytarar komnir til Føroya, og fleiri teirra koma 

úr londum uttanfyri ES. Reyða Krossur Føroya ynskir at hjálpa við at fremja 
integratiónina fyri hesi nýggju í Føroyum.  

 

Í 2015 arbeiddi Reyði Krossur saman við tiltakinum "Hvussu kunnu vit hjálpa" 
við at fyriskipa, hvussu vit seta í gongd integratiónsarbeiði í Føroyum, og 

úrslitið gjørdist Sambinding, á enskum Intertwining, sum í 2016 varð hildið á 
bókasøvnum í Klaksvík, Runavík og í Tórshavn. Í 2017 hevur 

Sambinding/Intertwining eisini verið hildið í Vágunum og í Sunda kommunu.  
 

Luttøkan á tiltøkunum var skiftandi, til nøkur tiltøk møttu fleiri, til onnur færri. 
Ætlanin er tí at gera meira við hetta økið, tá enn stórur tørvur er á tilboðum til 

tilflytarar í Føroyum. Í samstarvi við Útlendingastovuna er Reyði Krossur tí 
farin undir at fyrireika eina familjulegu, ið er ætla fólki við tilflytarabakgrund. 

Eftir ætlan verður legan í 2018. 
 

Endamálið við sambinding/intertwining er at fremja integratión við at skapa ein 
møguleika fyri, at tilflytarar og uppruna føroyingar hittast til hugna, prát og 

samveru. 

ABC fyri sálarliga heilsu 

 
Í samstarvi við Fólkaheilsuráðið og aðrar stovnar og felagsskapir í Føroyum er 

Reyði Krossur Føroya vorðin partur av verkætlanini ABC fyri sálarliga heilsu. 
Hendan verkætlanin er tann fyrsta universella ætlanin, ið vil siga. at hon er 

ætlað øllum íbúgvum í landinum. Endamálið er at fremja sálarliga heilsu 
manna millum. 

 
Higartil er hetta tað fyrsta átakið, sum bæði er grundað á gransking, er 

burðardygt og hevur víst seg at verið møguligt at seta í verk og breiða út í 
stórum máti. Gransking vísir, at sálarlig heilsa verður styrkt og hildin við líka, 

við at einstaklingar eru virknir og luttaka í felagsskapi og kenna, at lívið gevur 
meining. 

 

Hetta er sera viðkomandi fyri virksemið hjá Reyða Krossi Føroya, sum helst 
hevur nógv at geva til slíka verkætlan. Endamálið við ABC verkætlanini er:  

1) At eggja fólki til at gera eitthvørt fyri at styrkja sálarligu heilsuna hjá 

sær sjálvum og øðrum.  
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2) At tryggja góð kor fyri sálarligari heilsufremjan við at leggja dent á 

karmarnar rundanum. 
 

ABC fyri sálarliga heilsu verður sett í verk í Reyða Krossi undir heitinum "Í 
Reyða Krossi trívast vit" og fer í høvuðsheitunum at virka fyri at byggja brýr 

bæði innanhýsis í felagsskapinum og í sambandi við aðrar felagsskapir og 
partar runt um í samfelagnum. Betri Stuðul hevur stuðlað hesi verkætlan við 

kr. 100.000, ið fara til at økja um trivnaðin í Reyða Krossi Føroya. 

Samandráttur 

 
Tað er tað sjálvbodnað arbeiðið, ið er hornasteinurin undir virkseminum hjá 

Reyða Krossi. Uttan tey sjálvbodnu var ongin Reyði Krossur. 
 

Sum sæst í ársfrágreiðingini, hevur Reyði Krossur eitt stórt virksemi her á landi 
við tí endamáli at samla pening inn, soleiðis at hjálp kann veitast har tørvur er, 

bæði úti og heima. 
 

Tey áleið 200 sjálvbodnu hjá Reyða Krossi gera eitt megnar arbeiði í tí dagliga 
arbeiðinum. Hetta eru fólk, ið hava stóra umsorgan fyri sínum medmenniskjum 

og gleðast um, at teirra íkast ger mun. 
 

Afturat teimum, ið dagliga hjálpa Reyða Krossi eru áleið 400 fólk knýtt at árligu 

landsinsavningini. Reyði Krossur takkar øllum teimum sjálvbodnu og teimum, 
ið stuðla peningaliga. Bæði privatpersónum og vinnuvirkjum. 

 
Reyði Krossur hevur altíð tørv á fleiri sjálvbodnum, soleiðis at virksemið hjá 

felagsskapinum ótarnað kann halda fram og mennast. Vit hava vón um, at enn 
fleiri vísa felagsskapinum áhuga. 
 


