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Røða í sambandi við at Kærleikskúlan 2019 verður avdúkað 

Steinprent 6. desember 2019 kl. 14.00 

 

Góðan dagin øll somul, 

Takk fyri at eg var boðin her í dag at siga nøkur orð, nú ársins 

kærleikskúla hjá Dugna verður avdúkað, og samstundis sum tað 

verður varpað ljós á eitt gott átak, sum hevur viðurkenning 

uppiborna. 

* 

Í september tók eg við sum landsstýriskvinna í almannamálum. 

Eitt tað fyrsta, sum eg, sum landsstýriskvinna, var við til, var, at 

eg var boðin til eina móttøku hjá Dugna.  

Og sum eg eri glað fyri akkurát hetta – tí eg kundi ikki fingið eina 

betri og meira lívsjáttandi byrjan í hesum týðandi sessi.  
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Móttøkan varð hildin í sambandi við at ein lærlingur hevði lokið 

lærutíðina og hevði fingið prógv sum krambakvinna.  

Og hon hevði longu fingið eitt dreymastarv í einum handli, har 

hon kundi brúka sínar førleikar, sum hon hevði fingið í lærutíðini 

á Dugna.  

Ein sólskinssøga, og eitt váttan um, at tað ber til at broyta lívsins 

gongd, tá tú fært rætta stuðulin, og fólk trúgva uppá teg og duga 

at síggja, hvat tú megnar, og styrkir hesar førleikar. 

* 

Hetta hava tit, sum arbeiða á Dugna, prógva ferð eftir ferð.  



3 
 

Tit hava av sonnum hjarta á røttum stað og brenna fyri tí, tit gera 

– at hjálpa fólki aftur á arbeiðsmarknaðin.  

* 

Nú nærkast jólini av álvara, og hetta er ein kærleikstíð.  

Vit gleðast; vit hava ynski um at vera saman við okkara kæru; og 

at gleða hvønn annan – tí hetta er tað, sum alt snýr seg um.  

Kærleikskúlan, sum verður avdúkað á hvørjum ári stutt fyri jól, er 

fyri nógv blivin ein jólakúla – eitt vakurt prýði og ein vøkur og 

góð gáva. 

Fyri mong er hon vorðin eitt samliobjekt, sum summi hava 

frammi, alt árið. Onnur pakka hana niður saman við 

jólapyntinum, at taka fram aftur næstu jól, og sum aftur spreiðir 

gleði og góð minnir. 



4 
 

Við kærleikskúluni sameinir Dugni list og vælgerandi endamál.  

Arbeiðsfólki á Dugna gleða seg á hvørjum ári til at fara undir at 

pakka kærleikskúlurnar, og hetta er eitt arbeiði, sum gevur 

teimum meining – tí tað er ein hægri meining við kærleikskúluni. 

Árliga Kærleikskúlan er ein kærkomin áminning um, at tað er í lagi, 

at vit eru ymisk – vit eru øll serstøk – og at rúm skal vera fyri øllum 

í okkara samfelagi.  

Á henda hátt er árliga Kærleikskúlan eisini ein rúmlig ímynd av 

øllum tí virksemi, sum Dugni stendur fyri og átekur sær.  

Til stuttleika kann eg nevna, at eg sjálv eisini einaferð havi fingið 

eina kærleikskúlu, og hetta var ein gáva frá løgtingskvinnuni Bjørt 

Samuelsen, so hon røkkur eisini tvørtur um floksmørk. 
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* 

Eg fari at enda at takka Dugna fyri tað arbeiðið, sum tit øll gera fyri 

at skapa góðar liviumstøður hjá fólki við skerdum vinnuførleika, 

og takk fyri, at tit við hesum átaki varpa ljós á hetta týðandi evni. 

Nú ársins Kærleikskúlu verður avdúkað eru vit spent at vita, hvat 

listafólk í ár hevur fingið heiðurin at prýða hana, og hvussu ársins 

kærleikskúla sær út. 

Eisini eru vit spent at fáa at vita, hvør verður vald, sum ein 

virðilig fyrimynd, sum Ása Olsen, stýrisforkvinna, fer at handa 

fyrstu Kærleikskúluna í ár. 
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Takk fyri at tit lýddu á! 
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur 

Landsstýriskvinna í almannamálum 


