Mynd: Høgni Kastalag

VEST
MANNA
DAGAR
2021

GÓÐU BYGDAFÓLK
OG GESTIR
Vælkomin til Vestmannadagar 2021. Hetta er
áttandi ferð at skipað verður fyri hesi men
tanarvikuni. Undirtøkan hevur verið sera góð
undanfarin ár og vónandi verður hon eisini tað
í ár.
Hví hava hesa mentanarviku, kunnu vit spyr
ja okkum sjálvi? Jú, hesa vikuna fáa vit sjón
fyri søgn, hvussu nógv skapandi tilfeingi er í
Vestmanna innan øll mentanarlig øki. Undir
fyrireikingunum hava vit møtt vælvild frá øll
um, sum vit hava heitt á um hjálp. Takk fyri tað!
Uttan tykkara hjálp og beinasemi hevði tiltakið
ikki verið til veruleika.

Ofta verður sagt, at alt var betri fyrr. Tá hevði
Vestmanna nógvar handlar, eitt fjølbroytt vin
nulív, dans hvørt vikuskifti o.a. Hetta er púra
satt, men eitt er víst, tíðirnar broytast, og vit
broytast við. Hetta er bara veruleikin, vit liva
við í dag. Sum øllum kunnugt, so hava vit nógv
her í Vestmanna, men vit verða noydd at broy
ta okkum við tíðini og tillaga okkara bygd til
verandi og komandi karmar, ið verða givnir
okkum.
Eitt er heilt víst, Vestmanna sálin/hjartað er
sterkari enn mann heldur, einaferð Vestmen
ningur, altíð vestmenningur. Hetta fer heilt víst

Pauli T. Petersen, borgarstjóri
at bera okkum vestmenningar fram á leið, so
vit standa sum ein sterk bygd, ið kann møta
og loysa øllum avbjóðingum til frama fyri men
ning av okkara Vestmanna. Latið okkum hesar
dagar raðfesta felagsskapin og njóta mongu
mentanarligu tiltøkini, sum eru í okkara kom
munu.

MÁNADAGUR 6. SEPTEMBER
09:00 - 17:00
FJØRUKRÓGVIN
		
		

Fá ein bita á Fjørukrónni, vitja SøguSavnið “Einasta voksmuseum í Føroyum”
ella far ein túr til Vestmannabjørgini
Nærri kunning og kostnaður er á heimsíðuni visit-vestmanna.com

09:30
ÚTI Á GRÓTBRÚGV
		
		
		

Bamsurenning – øll børn eru vinnarar
Dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu og Barnabati skipa fyri Bamsurenning fyri
børnunum á dagstovnaøkinum. Bamsurenning varpar ljós á Betri vinir, ið er ein
fyribyrgjandi verkætlan ímóti happing.

13:00 - 20:00

		
		
		

ELVA bjóðar til leirkafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála og prýða ymiskar leirlutir.
Tú velur lutin, tá ið tú ert komin inn á kaféina. Flestu lutirnir kosta kr. 200 og 400,
íroknað máling og brenning. Meðan tú skapar og litar, kanst tú hugna tær við einum
drekkamunni, ið er til keyps á kaféini. Støkk inn ella bíleg pláss á tlf. 216490

16:00 - 18:00
FAKTORHÚSIÐ
		
		
		

Listaframsýning við Jon Sonna og Silju Strøm
Inni í gamla Faktorhúsinum, Niðari Vegur 26, synir Jón Sonne Jensen fram listaverk frá
framsýningini “INDUSTRIAL BONDAGE”, og Silja Strøm sýnir fram málningar gjørdar í
2020 og 2021.

15:00 - 19:00
MIÐNÁM
		
		

Elorka í 100 ár
SEV skipar fyri myndaframsýning í samband við, at 100 ár eru liðin síðani Føroya
fyrsta vatnorkuverk varð tikið í nýtslu í Botni í Vági.

17:00 - 20:00
KRAMBÚÐIN
		

Søla av Føroyskum dygdarvørum
Hugnalig kaffistova, har høvi er at keypa sær te, kaffi og heimabakaða køku.

17:00 - 22:00
DISVOY
		

Ein betri bita og okkurt gott til góman
Nærri kunning og kostnaður er á heimasíðuni disvoy.fo

18:00 - 20:00
ÚTI Á BERG
		
		

Vestmanna Byrsufelag skipar fyri leirdúgvuskjóting
Roynd sum óroynd eru vælkomin at royna seg. Aldursmarkið er 12 ár.
Kostnaður fyri 10 skot er einans kr. 20. Eisini er høvi at tekna seg sum lim í felagnum.

20:00
HØLIÐ, HAR BRYGGJAN VAR FYRR
		

Spurnarkapping við Vagni Streymoy
Lið á 4 fólk kappast um eitt gávukort á kr. 2.000 frá Smyril Line.

POSTHÚSIÐ

TÝSDAGUR 7. SEPTEMBER
09:00 - 17:00
FJØRUKRÓGVIN
		
		

Fá ein bita á Fjørukrónni, vitja SøguSavnið “Einasta voksmuseum í Føroyum”
ella far ein túr til Vestmannabjørgini
Nærri kunning og kostnaður er á heimsíðuni visit-vestmanna.com

14:30 - 16:30
LÁTIPÍPAN OG GJÁARLON
		
		

Opið hús í Látipípuni og Gjáarlon
Øll eru vælkomin at síggja Látipípuna og Gjáarlon og heilsa uppá børn og vaksin.
Stovnarnir bjóða gestunum ein drekkamunn við onkrum góðum afturvið.

13:00 - 20:00

ELVA bjóðar til leirkafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála og prýða ymiskar leirlutir.
Tú velur lutin, tá ið tú ert komin inn á kaféina. Flestu lutirnir kosta kr. 200 og 400,
íroknað máling og brenning. Meðan tú skapar og litar, kanst tú hugna tær við einum
drekkamunni, ið er til keyps á kaféini. Støkk inn ella bíleg pláss á tlf. 216490

POSTHÚSIÐ

		
		
		

16:00 - 18:00
FAKTORHÚSIÐ
		
		
		

Listaframmsýning við Jon Sonna og Silju Strøm
Inni í gamla Faktorhúsinum, Niðari Vegur 26, synir Jón Sonne Jensen fram listaverk frá
framsýningini “INDUSTRIAL BONDAGE”, og Silja Strøm sýnir fram málningar gjørdar í
2020 og 2021.

15:00 - 19:00
MIÐNÁM
		
		

Elorka í 100 ár
SEV skipar fyri myndaframsýning í samband við, at 100 ár eru liðin síðani Føroya
fyrsta vatnorkuverk varð tikið í nýtslu í Botni í Vági.

16:00 - 18:00
BÓKASAVNIÐ
		

Bókasavnið er opið
Øll eru vælkomin at støkka inn á gólvið á bókasavninum.

17:00 - 22:00
DISVOY
		

Ein betri bita og okkurt gott til góman
Nærri kunning og kostnaður er á heimasíðuni disvoy.fo

17:00 - 20:00
KRAMBÚÐIN
		

Søla av Føroyskum dygdarvørum
Hugnalig kaffistova, har høvi er at keypa sær te, kaffi og heimabakaða køku.

18:00
KRAMBÚÐIN
		
		

FAER ILSES DISTILLERY heldur framløgu
Í sambandi við at Faer Ilses Distillery í næstum fer undir framleiðslu í
virkisbygninginum Inni á Fjørð greiða teir frá ætlanini.

20:00
HØLIÐ, HAR BRYGGJAN VAR FYRR
		
		

Konsert við Kára Sverrisson og Óla á Grindafløtti
Teir fara at spæla tilfar av útgávum hjá Enekk og av útgávum, ið Kári hevur givið
út saman við Hans Jacob Kollslíð, Bendum Spónum og Orka.

								

MIKUDAGUR 8. SEPTEMBER
09:00 - 17:00
FJØRUKRÓGVIN
		
		

Fá ein bita á Fjørukrónni, vitja SøguSavnið “Einasta voksmuseum í Føroyum”
ella far ein túr til Vestmannabjørgini
Nærri kunning og kostnaður er á heimsíðuni visit-vestmanna.com

13:00 - 20:00

		
		
		

ELVA bjóðar til leirkafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála og prýða ymiskar leirlutir.
Tú velur lutin, tá ið tú ert komin inn á kaféina. Flestu lutirnir kosta kr. 200 og 400,
íroknað máling og brenning. Meðan tú skapar og litar, kanst tú hugna tær við einum
drekkamunni, ið er til keyps á kaféini. Støkk inn ella bíleg pláss á tlf. 216490

15:30 - 17:00
HEIMIÐ Á GRØNANESI
		
		
		

Komið og syngið við
Vit eru sera glað fyri, at tað aftur er møguligt at lata hurðar upp fyri hugnaligum
tiltøkum. Tí bjóða vit øllum vælkomnum til eina hugnaliga sangløtu. Við okkum á
sangferð hava vit Ólavur Højgård og Holgar Jacobsen.

16:00 - 18:00
FAKTORHÚSIÐ
		
		
		

Listaframsýning við Jon Sonna og Silju Strøm
Inni í gamla Faktorhúsinum, Niðari Vegur 26, synir Jón Sonne Jensen fram listaverk frá
framsýningini “INDUSTRIAL BONDAGE”, og Silja Strøm sýnir fram málningar gjørdar í
2020 og 2021.

15:00 - 19:00
MIÐNÁM
		
		

Elorka í 100 ár
SEV skipar fyri myndaframsýning í samband við, at 100 ár eru liðin síðani Føroya
fyrsta vatnorkuverk varð tikið í nýtslu í Botni í Vági.

17:00
GJÓGVARÁ
		
		
		
		

Vestur skipar fyri spennandi sjórænaratúri fyri børn
Sannar sjórænarafrásagnir úr Vestmanna verða at hoyra. Vit leita eftir skatti, sum
sjórænarar hava goymt. Vit møtast við Gjógvará, har sjórænarakort og -klaffar verða
útdeild. Vit ganga ígjøgnum Viðarlundina niðan á Svíarygg, oman á Heygar og síðan
oman til gálgan, har endað verður.

POSTHÚSIÐ

17:00 - 22:00
DISVOY
		

Ein betri bita og okkurt gott til góman
Nærri kunning og kostnaður er á heimasíðuni disvoy.fo

18:00 - 20:00
ÚTI Á BERG
		
		

Vestmanna Byrsufelag skipar fyri leirdúgvuskjóting
Roynd sum óroynd eru vælkomin at royna seg. Aldursmarkið er 12 ár.
Kostnaður fyri 10 skot er einans kr. 20. Eisini er høvi at tekna seg sum lim í felagnum.

17:00 - 20:00
KRAMBÚÐIN
		

Søla av Føroyskum dygdarvørum
Hugnalig kaffistova, har høvi er at keypa sær te, kaffi og heimabakaða køku.

18:00
KRAMBÚÐIN
		
		
		

Stand UP við Elisu
Kom og ven smílikullurnar mikukvøldið saman við einari av okkaru fremstu og
stuttligastu kvinnum! Elisa leggur ikki fingrarnar ímillum tá hon fer at greiða okkum
nærri frá um talgildar miðlar og um munin millum kvinnur og menn.

19:00 - 21:00

MISSIÓNSHÚSIÐ

Missiónshúsið bjóðar øllum inn til eina hugnaløtu við Kafé og sangi.

20:00

STAÐIÐ

Ungdómskonsert við Joe & The Shitboys

20:00
HØLIÐ, HAR BRYGGJAN VAR FYRR
		

Sjavskapping
Vinnandi liðið vinnur eitt gávukort á kr. 2000 frá Smyril Line.

HÓSDAGUR 9. SEPTEMBER
09:00 - 17:00
FJØRUKRÓGVIN
		
		

Fá ein bita á Fjørukrónni, vitja SøguSavnið “Einasta voksmuseum í Føroyum”
ella far ein túr til Vestmannabjørgini
Nærri kunning og kostnaður er á heimsíðuni visit-vestmanna.com

14:30 - 16:30
HEILSUMIÐSTØÐIN
		

Grill fyri børn og vaksin niðan fyri Heilsumiðstøðina.
Aftur í ár verða børn og vaksin boðin at fáa eina grillaða pylsu við øllum.

14:30 - 16:30
FRÍTÍÐARSTOVAN
		
		

Øll eru hjartaliga vælkomin at síggja frítíðarstovuna, Garðatún 11
Høvi verður at heilsa upp á børn og vaksin.
Gestinir fáa ein drekkamun við onkrum góðum afturvið.

13:00 - 20:00

		
		
		

ELVA bjóðar til leirkafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála og prýða ymiskar leirlutir.
Tú velur lutin, tá ið tú ert komin inn á kaféina. Flestu lutirnir kosta kr. 200 og 400,
íroknað máling og brenning. Meðan tú skapar og litar, kanst tú hugna tær við einum
drekkamunni, ið er til keyps á kaféini. Støkk inn ella bíleg pláss á tlf. 216490

16:00 - 18:00
FAKTORHÚSIÐ
		
		
		

Listaframsýning við Jon Sonna og Silju Strøm
Inni í gamla Faktorhúsinum, Niðari Vegur 26, synir Jón Sonne Jensen fram listaverk frá
framsýningini “INDUSTRIAL BONDAGE”, og Silja Strøm sýnir fram málningar gjørdar í
2020 og 2021.

15:00 - 19:00
MIÐNÁM
		
		

Elorka í 100 ár
SEV skipar fyri myndaframsýning í samband við, at 100 ár eru liðin síðani Føroya
fyrsta vatnorkuverk varð tikið í nýtslu í Botni í Vági.

16:00 - 18:00
BÓKASAVNIÐ
		

Bókasavnið er opið
Øll eru vælkomin at støkka inn á gólvið á bókasavninum.

POSTHÚSIÐ

17:00 - 18:00
KEIIN
		
		
		
		

Fiskikapping á keiini
Fiskikapping verður fyri børn á keiini niðan fyri fiskavirkið.
Tann, sum fær størstu nøgdina í kiloum, vinnur. Vinningar, sum eru gávukort til Disvoy,
verða latnir til nr. 1, 2 og 3 í kappingini.
Foreldrini hava ábyrgdina av børnum sínum.

17:00 - 22:00
DISVOY
		

Ein betri bita og okkurt gott til góman
Nærri kunning og kostnaður er á heimasíðuni disvoy.fo

17:00 - 18:00
KRAMBÚÐIN
		
		
		

Lat klæðir inn til Lat og Fá marknaðin
Tey ið ynskja at lata klæðir, leikur og barnaútgerð til Lat og Fá marknaðin, sum verður
í morgin, kunnu koma og lata inn rein og heil klæðir, leikur og barnaútgerð til allar
aldrar. Heitt verður á fólk um at skilja klæðini í posar.

17:00 - 20:00
KRAMBÚÐIN
		
		
20:00
HØLIÐ, HAR BRYGGJAN VAR FYRR
		
		

Søla av Føroyskum dygdarvørum
Hugnalig kaffistova, har høvi er at keypa sær te, kaffi og heimabakaða køku.
Vestmenningar tulka Vestmenn
Luttakandi eru: Martin Joensen, Ólavur Højgaard, Finnur Koba, Magni Christiansen,
Vagnur & Sergio, Róin Siggertsson, Kirstin Johannesen, Røkkvi og Gyðja H. Didriksen.

FRÍGGJADAGUR 10. SEPTEMBER
09:00 - 17:00
FJØRUKRÓGVIN
		
		

Fá ein bita á Fjørukrónni, vitja SøguSavnið “Einasta voksmuseum í Føroyum”
ella far ein túr til Vestmannabjørgini
Nærri kunning og kostnaður er á heimsíðuni visit-vestmanna.com

13:00 - 20:00

		
		
		

ELVA bjóðar til leirkafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála og prýða ymiskar leirlutir.
Tú velur lutin, tá ið tú ert komin inn á kaféina. Flestu lutirnir kosta kr. 200 og 400,
íroknað máling og brenning. Meðan tú skapar og litar, kanst tú hugna tær við einum
drekkamunni, ið er til keyps á kaféini. Støkk inn ella bíleg pláss á tlf. 216490

15:00 - 18:00
VEST PACK
		
		
		

Opið hús á Vestpack
Rundvísing á virkinum verður kl. 15, 16 og 17.
Eisini verður myndaframsýning av søguni av plastframleiðsluni í Vestmanna
Vit bjóða okkurt gott bæði til børn og vaksin.

16:00 - 18:00
FAKTORHÚSIÐ
		
		
		

Listaframsýning við Jon Sonna og Silju Strøm
Inni í gamla Faktorhúsinum, Niðari Vegur 26, synir Jón Sonne Jensen fram listaverk frá
framsýningini “INDUSTRIAL BONDAGE”, og Silja Strøm sýnir fram málningar gjørdar í
2020 og 2021.

15:00 - 19:00
MIÐNÁM
		
		

Elorka í 100 ár
SEV skipar fyri myndaframsýning í samband við, at 100 ár eru liðin síðani Føroya
fyrsta vatnorkuverk varð tikið í nýtslu í Botni í Vági.

17:00
REYÐA TORGIÐ
		
		
		
		
		

Ljóð- og litríkur súkklutúrur í bygdini
Kom við ein stuttligan súkklutúr, sum Evelyn og Marjun skipa fyri. Byrjað verður á
Reyða Torginum. Túrurin er fyri øll, børn sum vaksin.
Lat teg í okkurt spraklandi litfagurt og hav dútthorn ella okkurt annað, sum ber til at
festa á súkkluna og sum gevur gott ljóð. So hoyrast og síggjast vit :)
Heitt verður á allar luttakarar um at brúka hjálm.

17:00 - 22:00
DISVOY
		

Ein betri bita og okkurt gott til góman
Nærri kunning og kostnaður er á heimasíðuni disvoy.fo

POSTHÚSIÐ

17:00 - 19:30
KRAMBÚÐIN
		
		

Lat og Fá marknaður
Fólk kunnu koma og fáa sær klæðir til børn og vaksin, leikur og barnaútgerð púra
ókeypis.

17:00 - 20:00
KRAMBÚÐIN
		

Søla av Føroyskum dygdarvørum
Hugnalig kaffistova, har høvi er at keypa sær te, kaffi og heimabakaða køku.

18:00 - 20:00
ÚTI Á BERG
		
		

Vestmanna Byrsufelag skipar fyri leirdúgvuskjóting
Roynd sum óroynd eru vælkomin at royna seg. Aldursmarkið er 12 ár.
Kostnaður fyri 10 skot er einans kr. 20. Eisini er høvi at tekna seg sum lim í felagnum.

19:00
HØLIÐ, HAR BRYGGJAN VAR FYRR
		
		
		
		

Grillaður fiskur og hugni
Allir vestmenningar eru vælkomnir at royna grillaðan laks frá Luna. Grillað verður
við Bakkaveg, og fólk eru vælkomin inn í hølið har Bryggjan var fyrr, at njóta matin.
Tiltakið er ókeypis. Í barrini verður høvi at keypa sær okkurt gott til góman.
Avmarkað nøgd av fiski.

21:00
HØLIÐ, HAR BRYGGJAN VAR FYRR
		

Hugnaligt syngið-við kvøld við Øssur Christiansen
Í barrini verður høvi at keypa sær okkurt gott til góman.

LEYGARDAGUR 11. SEPTEMBER
09:30 -

HØLLIN

Felags morgunmatur

11:00 KOMMUNUHØLLIN
		
		

Gongutúrur eftir Lættigøtu og norður á Hálsin “Gomlu gróthúsini”
Niels Th. Pedersen greiðir frá Torvhúsunum. Ein drekkamuður verður í Harusetrinum
aftaná. Vit hittast uttan fyri kommunuhøllina.

13:00 - 20:00

		
		
		

ELVA bjóðar til leirkafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála og prýða ymiskar leirlutir.
Tú velur lutin, tá ið tú ert komin inn á kaféina. Flestu lutirnir kosta kr. 200 og 400,
íroknað máling og brenning. Meðan tú skapar og litar, kanst tú hugna tær við einum
drekkamunni, ið er til keyps á kaféini. Støkk inn ella bíleg pláss á tlf. 216490

14:00
ÚTI Á BERG
		
		
		

Skjótikapping fyri óvandar skjúttar og børn í skúlaaldri
Tilmelding fer fram á tlf. 255460 ella úti á Berg mána-, miku-, ella fríggjakvøld kl:
18:00 - 20:00. Kostnaður fyri kappingina er 50 kr.
Tilmeldingarfreistin er fríggjakvøldið kl. 20:00				

14:00

HØLLIN

BUBU kemur at vitja

13:00 - 16:00

NÝGGI SKÚLI

Skótanir skipa fyri spæliplássi á skúlaøkinum

POSTHÚSIÐ

13:00 - 16:00
HØLLIN
Marknaðardagur
								
16:00
MIÐNÁM
Í samband við innsavnan til námsferð skipa næmingar á Miðnám
		
fyri ymsum tiltøkum
		
Kl. 16:00 Bilvask byrjar (kr. 250 uttan, kr. 150 innan og kr. 350 fyri bæði.)
		
Kl. 16:00 Kaffisøla byrjar (Kaffi kr. 10, vaflur kr. 15, køka kr. 20. Tilboð Kaffi + vafla kr. 20)
		
Kl. 16:00 Tombola
		
Kl. 17:00 Barnabio- “How to Train your Dragon” (Kostnaður: 50 kr.)
		
Kl. 19:00 Barnabio- “Kung Fu Panda” (Kostnaður: 50 kr.)
19:00 - 02:00
BAKKAVEGUR
		
		

ROKKUR í Vestmanna
Brim, Hamradun, Dundurfrettir, Deiggj, MC-Hár
Keyp atgongumerki á atgongumerki.fo

SUNNUDAGUR 12. SEPTEMBER
11:00
KIRKJAN
		
		

Skapanarguðstænasta í kirjuni
Vit seta sjóneykuna á skapanarverkið og okkara ábyrgd fyri tí.
Maria Summers við Skipá prædikar.

15:00 - 18:00
FÓSSÁVERKIÐ
		
		
		
		

Opið hús á SEV
SEV bjóðar kaffi, køku, frukt og vatn á Fossáverkinum áðrenn avdúkingina av 		
standmyndini av Ólavi á Heygum. Somuleiðis er opið hús á Fossáverkinum og 		
bygningunum rundan um. Tvs., at vitjandi fáa atgongd til turbinhøllina á
Fossáverkinum og nýggju koblingsstøðina umframt goymsluna.

15:30
FOSSÁVERKIÐ
		
		
		

Gongutúrur niðan á byrgingina hjá Ólavi á Heygum
SEV bjóðar ein gongutúrur frá Fossáverkinum niðan til byrgingina hjá Ólavi á Heygum
í Fossá. Bjarki Skúvadal er ferðaleiðari og greiðar frá m.a. um ætlanirnar hjá Ólavi á
Heygum at fáa elorku úr vatninum í Fossá í 1907.

17:00
INNI VIÐ FOSSÁ
		

Standmyndin av Ólavi á Heygum verður avdúkað
Ymisk tiltøk eru í samband við avdúkingina.

17:00 - 22:00
DISVOY
		

Ein betri bita og okkurt gott til góman
Nærri kunning og kostnaður er á heimasíðuni disvoy.fo

leygarkvøldið 11.september 2021
19:00
20:00
21:30
23:00
01:00

ROKKUR ÚR VESTMANNA VIÐ BRIM
URIAH HEEP SHOW VIÐ DEIGGJ
VÍKINGAROKKUR VIÐ HAMRADUN
PINK FLOYD TRIBUTE VIÐ DÚNDURFRÉTTIR
RAPP ROKKUR VIÐ MC-HÁR
KOMMU
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