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Góðu tit øll á Verkhúsinum Virkni!  

Hjartaliga tillukku við 25 ára degnum! Eg havi glett meg til at sleppa at hátíðarhalda 

henda stóra dagin saman við tykkum. Glett meg at koma at vitja tykkum, tí her er altíð so 

hugnaligt at koma á gátt, og so nógv spennandi at síggja. 

25 ár eru ikki 25 dagar, og nógv er broytt síðani Verkhúsið Virkni sá dagsins ljós.  

Fyri fjórðingsøld – ella fyri 25 árum síðani – vórðu líknandi verkstøð eisini latin upp 

kring landið, bæði í Klaksvík, í Vági, í Saltangará og á Argjum.  

Aðalmálið hjá øllum hesum verkstøðum hevur altíð verið, at øll menniskju eru nakað 

serligt. Menniskju eru ymisk og fjølbroytt, og vit virða øll menniskju.  

Tað liggur í navninum Verkhúsið Virkni, at her húsast virkin fólk. At her er ein virkin 

felagsskapur. Samanhald gevur styrki, og her skal vera gott at vera. Júst týdningurin av 

ikki at sita hendur í favn – at sita fyri onki – er ein av hornasteinunum undir einum 

slíkum verkhúsi.  

Tit eru virkin, og við hesum vænta vit eisini, at vit virka betur saman. Vit fáa ein betri 

gerandisdag og eitt innihaldsríkari lív.  

Tað er ikki nóg mikið ella nóg gott bara at fáa pengar fyri onki at gera. Tað hevur stóran 

týdning at kenna at vit gera mun, og eru vit virkin, uppliva vit eisini meira. Vit fáa fleiri 

arbeiðsroyndir, vit koma at kenna fleiri fólk, og felagsskapurin okkara millum gerst 

sterkari.  

At koma saman og virka góðar og vakrar lutir, er nakað heilt serligt. Hesir lutir, sum 

verða gjørdir á verkstøðunum kring landið, geva bæði gleði og gagn um allar Føroyar.  

Eg fari tí at takka tykkum, sum dagliga so trúføst og hugagóð evna hesar lutir, sum koma 

so mongum til nyttu. Tit gera sanniliga ein mun. 

Her skulu starvsfólkini heldur ikki gloymast. Bæði núverandi og fyrrverandi starvsfólk.  

Tit, sum hvønn dag hava stuðlað, eggjað og lagt lag á. Uttan tykkum bar hetta ikki til, og 

tit skulu eisini hava eina hjartans tøkk fyri tykkara nærlagda arbeiði.  

Tit himprast ikki við at skipa fyri tiltøkum og útferðum. Tit menna fólkini á 

Verkhúsinum Virkni sosialt, so tey menna síni evni at fylgja við í tí, sum fyriferst í 

samfelagnum.  



Tit stimbra teirra førleikar og hjálpa teimum, sum ynskja at koma út á vanliga 

arbeiðsmarknaðin. 

Við væl virkandi virksemi á Verkhúsinum Virkni, og við virknum fólki, verður á hesum 

staði skapað ein stór virðing og viðurkenning av tí, sum fólkið her í húsinum letur úr 

hondum.  

Í hesum sterka felagsskapi kann einstaklingurin kenna seg tryggan, og í hesum stimbrandi 

felagsskapi kann einstaklingurin verða stuðlaður fram á leið.   

Tøkk skulu tit hava fyri tað! 

Eg fari enn einaferð at ynskja tykkum hjartaliga til lukku og takka fyri, at eg varð boðin 

við í dag.  

Takk fyri og góðan føðingardag. 
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