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Sukkla fyri eitt gott endamál 

 

Eg fari at byrja við at takka fyri, at tit hava boði mær til hetta tiltakið, har tit varpa ljós á virksemi 

hjá Rynkeby Føroyum. 

Eg fegnist um at síggja, at so nógv fólk eru, og hava verið til tiltakið hjá tykkum í dag. 

Ongantíð rakar harðari, enn tá ið børn gerast sjúk. Tað tit í Rynkeby Føroyum gera, hevur sera 

stóran týdning hjá børnunum við lívshættisligum sjúkum. Eisini hevur tað stóran týdning fyri 

familjurnar og avvarðandi at hesum børnum. 

Tykkara átak ger, at hesi børnini kunnu fáa nógv dyggari stuðul og betri hjálp. Tit geva teimum 

samstundis kensluna av ikki at vera einsamøll, tá ið mótloysið og stúran taka ræðið.  

Í lítla samfelagi okkara kenna vit øll onkran, har børn eru ella hava verið rakt av álvarsligari sjúku. 

Við hvørt kemur tað heilt nær. Sjálv var eg ikki meira enn hálvvaksin, tá vit í okkara familju, frá 

einum degi til annan, fingu teppið rykt undan okkum, tá lítla bróðurdótturin gjørdist sjúk av 

krabbameini. Gerandisdagurin hjá teimum endavendist og tey máttu búleikast í Danmark í longri 

tíð. Ótti, stúran og vón hvørt um annað, hjá okkum øllum, merkti hetta tíðarskeiðið. Gleðiligt var, 

at hon fekk góða hjálp og sjúkan var bast. Tá hugsað verður aftur á hesa tíðina, so er rættuliga 

frammalaga í minninum, tann lívganin, hjálpin, stuðulin og vónin sum komu so nógvastaðni frá, og 

sum gjørdi tað lættari at bera. 

At tað síðani er komið hetta átakið við miðvísari innsavnan av peningi til at fáa styrkt undir lívgandi 

og vónskapandi átøk, - tað er av sonnum gleðiligt. 

Sjálvboðin hava súkklað fyri Rynkeby Føroyar síða 2014, í hesum tíðarskeiðinum hava tit savna 

umleið 10 mió. kr. Tað er sera flott, og hevur gjørt veruligan mun fyri nógv børn og teirra 

nærmastu. 

 

At taka ímóti hjálp 

Tað kann kennast eyðmjúkt, at taka ímóti hjálp. Men tað er samstundis ein áminning um, at vit øll 

kunnu fáa tørv á hjálp onkuntíð í lívinum. Vit kunnu øll koma í støður, har vit fáa tørv á hjálp frá 

øðrum. 

Vit sum politikarar hava uppgávuna at skapa góðar karmar fyri sjúkuviðgerð og røkt, sum krevst, tá 

álvarslig sjúka rakar. Tað er ein sera týðandi lutur í okkara vælferðarsamfelagi, at vit øll hava henda 

rætt og møguleika - uttan mun til hvussu vit annars eru fyri.  
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Tað er so umráðandi at vit standa saman um okkara sjúkrahúsverk og tær tænastur sum 

samfelagið annars kann veita, tá tørvur er á hjálp.  Samstundis eru vit greið yvir, at tað er ein 

styrki, at sjálvboðin átøk styðja undir, har batar kunnu gerast og vón birtast, so vit sum samfelag í 

felag standa sterkari.  

At taka ímóti hjálp kann eisini vera ein kelda til ugga, - at vita sær, at tað altíð eru fólk, felagskapir 

ella aðrar kreftir til staðar at hjálpa, tá tørvur er á tí. 

Tað kann eisini vera ein gevandi uppliving, sum kann vera við til at geva teimum, sum hava tað 

trupult, orku at koma á føtur aftur. 

Sama hvør støðan er, so er tað at fáa hjálp ein áminning um, at vit ikki eru einsamøll við okkara 

avbjóðingum, og at tað altíð eru fólk til staðar, sum kunna og vilja hjálpa tær. 

 

At geva hjálp 

At hjálpa ella at gera hjálpararbeiði, er ein góður møguleiki at hjálpa teimum, sum hava tørv á 

hjálp, og at gera góðan mun. 

Tað kann eisini geva okkum eina kenslu av nøgdsemi, at vit hjálpa onkrum, sum veruliga hevur tørv 

á hjálp. 

At veita hjálp er eisini við til at menna okkum sum menniskju og styrkir okkara kenslu av 

samfelagssinni. 

At luttaka í hjálpararbeiði gevur okkum møguleikan at fáa samband við fólk, sum vit annars ikki 

høvdu havt samband við. Tað er ein góður møguleiki hjá okkum  at fáa varandi ávirkan á eina søk, 

sum hevur týdning fyri okkum. 

Tað er ómetaliga gott at kunna geva aftur, og tað kann kennast sum ein ótrúliga lønandi uppliving. 

 

Rynkeby-súkklarnir 

Rynkeby-súkklarnir eru ein av okkara gulu boðberum um vár og summar. Tá ið Rynkeby súkklurnar 

aftur fara at síggjast úti á landsvegnum, vita vit at várið og summarið er í nánd. 

Ímyndin vit hava av tykkum Rynkeby-súkklarum, er guli liturin, tit síggjast í flokki á landsvegnum, 

altíð væl hýrd við einum stórum smíli og reyðum kjálkum. 

Og tað skilji eg væl. Vit hava kanska ikki altíð besta veðrið til uttandura virksemi, men tað eru heilt 

vist eisini góðar løtur, - umframt at vit eru heppin, at eiga eina so einastandandi vakra náttúru í 

Føroyum. 
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Harafturat fáa tit nógva fríska luft, koma í góða venjing, og hava tað sera stuttligt saman. Sum eg 

havi skilt, hava tit eisini ein sterkan felagsskap. Tit brenna øll fyri somu søk: At savna pening til 

børn við lívshættisligum sjúkum.  

Einaferð Rynkeby altíð Rynkeby, havi eg hoyrt fleiri tykkara siga. 

Tit øll sum luttaka og hava luttikið í Rynkeby Føroyum, bæði tykkum sum hava súkklað, men 

sanniliga eisini tykkum, sum hava verið um súkklarnar á ferðunum, tit eiga eina stóra tøkk fyri 

tykkara átøk fyri børnum við lívshættisligum sjúkum og familjum teirra.  

Við hesum fari eg at ynskja tykkum framhaldandi góða eydnu við innsavningini. Veðrið er ikki eitt 

av mínum málsøkjum, so har fái eg ikki lovað nakað, men eg vóni várið og summarið verður 

veðurgott, - tað ger tað nokk hugaligari eisini.   

Góða venjing og eina góða ferð til París í summar. 

 

Takk fyri! 

 


