VEST
MANNA
DAGAR
2022

Góðu bygdarfólk
og gestir
Vælkomin til Vestmannadagar 2022. Hetta er níggjundu ferð, at skip
að verður fyri hesi mentanarvikuni. Undirtøkan hevur verið sera góð
undanfarnu ár, og vónandi verður hon eins góð hesaferð.
Vestmannadagar vóru fyrstu ferð í 2013. Hvørt ár eru dagarnir mentir
nógv við fleiri og fjølbroyttari tiltøkum, og soleiðis er eisini hesaferð.
Í ár verða nøkur nýggj og spennandi tiltøk á skránni, men sumt er
tó afturvendandi, eitt nú hugnaligi morgunmaturin í ítróttahøllini fyri
øllum vestmenningum.

Roynt verður at fevna breitt, so okkurt er til allar aldursbólkar og
áhugamál.
Undir fyrireikingunum hava vit møtt vælvild frá øllum, sum vit hava
heitt á um eina hjálpandi hond. Takk fyri tað! Uttan tykkara hjálp og
beinasemi hevði tiltakið ikki verið til veruleika.

VESTMANNA KOMMUNA

Mánadagur 5. september
09:30

ÚTI Á GRÓTBRÚGV

Bamsurenning “Øll børn eru vinnarar”
Barnabati og dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu skipa fyri Bamsurenning fyri
børnunum á dagstovnaøkinum. Bamsurenning varpar ljós á Betri vinir, ið er ein fyri
byrgjandi verkætlan ímóti happing.

14:00 - 16:00

MIÐNÁM VESTMANNA

”Skil Náttúruna”
Framsýning av umfatandi djórasavni. Næmingar í 1. flokki í Miðnám hava lænt
djórasavnið hjá Vestmanna Skúla og greiða frá um djórini.
Framsýning av listarverkunum á Miðnámi, sum Astrid Andreasen og Harald Bjørgvin
hava gjørt.
Eisini er høvi at keypa sær ein drekkamunn og køku.

16:00 - 18:00
FITJAHÚSINI
		
		

Myndaframsýning av húsum og hendingum á Fitjunum í eini stórthundrað ár
frá tí einahandilin fekk úthandil í Vestmanna í 1839, og til fyrsta byggistigið hjá
SEV var liðugt um 1960.
Páll Hellu og Jákup í Gerðinum eru hjástaddir.

16:00 – 18.00

SÝSLUSKRIVSTOVAN

Listaframmsýning við Gyðju Hjalmarsdóttir og Lailu Mote
Unga og eldra generatiónin hittast um listina á Sýsluskrivstovuni á vestmannadøgu
num.
Verkini hjá Gyðu eru grafikkur. Gyðja hevur seinastu árini arbeitt við grafikki burturav.
Hon er limur í listgrafikkbólkinum Hátrýst, ið hevur regluligar framsýningar.
Gyðja arbeiðir við skurðprentum, carborundum og etsingum.
Laila hevur teknað og verið kreativ á ymiskan hátt, íblásturin til motivini er at vera
ein minoritetur í samfelagnum. Verurnar hava onki serstakt kyn og ongan serstakan
etnicitet, men deila nakrar kensluligar og fysiskar eginleikar.

17:00

VIÐARLUNDIN

Setan í Viðarlundin við sangi, røðum og tónleiki
Borgartsjórin heldur røðu, børn úr dagstovnaøkinum syngja og Steintór Rasmussen
hugleiðir og syngur.
Kommunan bjóðar ein drekkamunn við onkrum góðum afturvið í Viðarlundahúsinum.

18:00 - 20:00

ÚTI Á BERG

Leirdúgvuskjóting
Vestmanna Byrsufelag skipar fyri leirdúgvuskjóting, har roynd sum óroynd eru væl
komin 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

SILKIENNI

Spurnarkapping
Lið á fýra fólk kappast um eitt gávukort á kr. 2.000 frá Smyril Line.

Týsdagur 6. september
14:00 - 16:00

MIÐNÁM VESTMANNA

”Skil Náttúruna”
Framsýning av umfatandi djórasavni. Næmingar í 1. flokki í Miðnám hava lænt
djórasavnið hjá Vestmanna Skúla og greiða frá um djórini.
Framsýning av listarverkunum á Miðnámi, sum Astrid Andreasen og Harald Bjørgvin
hava gjørt.
Eisini er høvi at keypa sær ein drekkamunn og køku.

14:30 - 16:30

LÁTIPÍPAN OG GJÁARLON

Opið hús
Øll eru vælkomin at síggja Látipípuna og Gjáarlon og heilsa upp á børn og vaksin.
Stovnarnir bjóða ein drekkamunn við onkrum góðum afturvið.

13:00 - 20:00

ELVA LEIR KAFÉ

ELVA Leir Kafé
Her kunnu vaksin og børn hugna sær við at mála ymiskar leirlutir. Fleiri enn 50 lutir
eru at velja ímillum, so sum skálir, koppar, stakar, føt, figurar o.a. Flestu lutirnir kosta
millum kr. 220 og 350, íroknað máling og brenning. Tú velur lutin, tá ið tú er komin inn
á kaféina. Meðan tú málar kanst tú hugna tær við einum drekkamunni. Lidnu lutirnir
kunnu heintast nakrar dagar seinni.
Neyðugt er at bíleggja tíð. Tíðir eru kl 13, kl 15.30 og kl 18 til 20.
Tú bíleggur við skriva til @elvaleirkafe á Facebook, Instagram ella á 216490.

16:00 - 18:00
FITJAHÚSINI
		
		

Myndaframsýning av húsum og hendingum á Fitjunum í eini stórthundrað ár
frá tí einahandilin fekk úthandil í Vestmanna í 1839 og til fyrsta byggistigið hjá
SEV var liðugt um 1960.
Páll Hellu og Jákup í Gerðinum eru hjástaddir.

14:00 - 16:00

MIÐNÁM VESTMANNA

”Skil Náttúruna”
Framsýning av umfatandi djórasavni. Næmingar í 1. flokki í Miðnám hava lænt
djórasavnið hjá Vestmanna Skúla og greiða frá um djórini.
Framsýning av listarverkunum á Miðnámi, sum Astrid Andreasen og Harald Bjørgvin
hava gjørt.
Eisini er høvi at keypa sær ein drekkamunn og køku.

18:00 – 22.00

KRAMBÚÐIN

Søla av føroyskum heimavirkaðum vørum og kaffisøla í íbúðini

19:00

MISSIÓNSHÚSIÐ VESTMANNA

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

20:00

VEKTARBÚÐIN

Filmur og Fyrilestur Gudmund Helmsdal
Sýning av prísvinnandi stuttfilminum Trøllabeiggi. Eftir sýningina svarar leikstjórin
Gudmund Helmsdal spurningum um filmin. Síðani fer Gudmund at greiða frá um
spælifilmsverkætlanina Vandaferð, ið byggir á bókina Ein Vandaferð eftir Frederik
Bláhamar, um tá Vestmanna sluppin Union Jack varð søkt í 1940.

Mikudagur 7. september
13:00 - 20:00

ELVA LEIR KAFÉ

Elva Leir Kafé
Neyðugt er at bíleggja tíð. Sí kunning frá týsdegnum..

15:00

HEIMIÐ Á GRØNANESI

Sangløta fyri búfólki og avvarandi
Sangur og tónleikur við Ólavi Højgaard og Niels Olsen.
Drekkamuður við onkrum góðum afturvið verður at fáa.
Øll eru vælkomin.

16:00 - 18:00
FITJAHÚSINI
		
		

Myndaframsýning av húsum og hendingum á Fitjunum í eini stórthundrað ár
frá tí einahandilin fekk úthandil í Vestmanna í 1839 og til fyrsta byggistigið hjá
SEV var liðugt um 1960.
Páll Hellu og Jákup í Gerðinum eru hjástaddir.

16:00 - 18:00

SÝSLUMANSHÚSINI

Listaframmsýning við Gyðju Hjalmarsdóttir og Lailu Mote

14:00 - 16:00

MIÐNÁM VESTMANNA

”Skil Náttúruna”
Framsýning av umfatandi djórasavni. Næmingar í 1. flokki í Miðnám hava lænt
djórasavnið hjá Vestmanna Skúla og greiða frá um djórini.
Framsýning av listarverkunum á Miðnámi, sum Astrid Andreasen og Harald Bjørgvin
hava gjørt.
Eisini er høvi at keypa sær ein drekkamunn og køku.

17:00 – 18:15

VIÐARLUNDIN

Vestour (Viðarlundin fyri børn)
Túrur fyri børn í Viðarlundini. Viðarlundin verður umskapað til eina gandaskóg og vit
fara á trølla- og skattaveiðu.

18:00 - 20:00

ÚTI Á BERG

Leirdúgvuskjóting
Vestmanna Byrsufelag skipar fyri leirdúgvuskjóting, har roynd sum óroynd eru væl
komin at royna seg. Aldursmarkið er 12 ár. Kostnaðurin fyri 10 skot er einans kr. 20.

19:00

VESTMANNA KIRKJA

Konsert við LOT
Við nógvu sangarunum og dugnaligu tónleikarunum, kemur nýggja rytmiska kórið
LOT at framføra nýggjan modernaðan andaligan tónleik.

20:00

SILKIENNI

Sjavskapping
Vinnandi liðið vinnur eitt gávukort á kr. 2.000 frá Smyril Line.

Hósdagur 8. september
13:00 - 20:00

ELVA LEIR KAFÉ

ELVA LEIR KAFÉ
Neyðugt er at bíleggja tíð. Sí kunning frá týsdegnum.

14:00 - 16:00

MIÐNÁM VESTMANNA

”Skil Náttúruna”
Framsýning av umfatandi djórasavni. Næmingar í 1. flokki í Miðnám hava lænt
djórasavnið hjá Vestmanna Skúla og greiða frá um djórini.
Framsýning av listarverkunum á Miðnámi, sum Astrid Andreasen og Harald Bjørgvin
hava gjørt.
Eisini er høvi at keypa sær ein drekkamunn og køku.

14:30 - 16:30

HEILSUMIÐSTØÐIN

Grill fyri børnum

14:30 - 16:30

HEILSUMIÐSTØÐIN

Opið hús í Frítíðarstovuni

16:00

Á HANDILIN

Á handilin bjóðar sunkist og slikkipinnar til børnini og lagkaku til vaksin

16:00 - 18:00
FITJAHÚSINI
		
		

Myndaframsýning av húsum og hendingum á Fitjunum í eini stórthundrað ár
frá tí einahandilin fekk úthandil í Vestmanna í 1839, og til fyrsta byggistigið hjá
SEV var liðugt um 1960.
Páll Hellu og Jákup í Gerðinum eru hjástaddir.

16:00 – 18:00

SÝSLUMANSHÚSINI

Listaframmsýning við Gyðju Hjalmarsdóttir og Lailu Mote

16:00 – 17.00

VEKTARBÚÐIN

Lata inn til Lat-og-fá marknaðin í Vektarbúðini
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.

16:00 – 18:00

KRAMBÚÐIN

Søla av føroyskum heimavirkaðum vørum og kaffisøla í íbúðini

17:00 - 18:00 		

Fiskakapping fyri børn
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.

20:00

Vit tulka Andreasen
Tey luttakandi eru: Ólavur Højgaard, Róin Siggertson, Elin á Rógvu, Kirstin Johan
nesen, Eva á Rógvu, Bjarki Virgarsson Trondesen, Holgar Jacobsen, Niels Olsen og
Vestmanna Sangkór.

SILKIENNI

Fríggjadagur 9. september
13:00

FAER ISLES DISTILLERY

Opið hús
Faer Isles Distillery er nýggj, spennandi fyritøka í kommununi. Distillaríið hevur opið
hús og fer tá at vísa áhugaðum runt á distillarínum, greiða frá søguni og virkseminum
og bjóða smakkiroyndir aftur við frágreiðing um produktini.

13:00 - 20:00

ELVA LEIR KAFÉ

ELVA LEIR KAFÉ
Neyðugt er at bíleggja tíð. Sí kunning frá týsdegnum.

16:00 - 18:00
FITJAHÚSINI
		
		

Myndaframsýning av húsum og hendingum á Fitjunum í eini stórthundrað ár
frá tí einahandilin fekk úthandil í Vestmanna í 1839 og til fyrsta byggistigið hjá
SEV var liðugt um 1960.
Páll Hellu og Jákup í Gerðinum eru hjástaddir.		

16:00 - 18:00

SÝSLUMANSHÚSINI

Listaframmsýning við Gyðju Hjalmarsdóttir og Lailu Mote

14:00 - 16:00

MIÐNÁM VESTMANNA

”Skil Náttúruna”
Framsýning av umfatandi djórasavni. Næmingar í 1. flokki í Miðnám hava lænt
djórasavnið hjá Vestmanna Skúla og greiða frá um djórini.
Framsýning av listarverkunum á Miðnámi, sum Astrid Andreasen og Harald Bjørgvin
hava gjørt.
Eisini er høvi at keypa sær ein drekkamunn og køku.

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.

16:00 – 18:00

VEKTARBÚÐIN

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

16:00 – 18:00

KRAMBÚÐIN

Søla av føroyskum heimavirkaðum vørum og kaffisøla í íbúðini

17:00

DISVOY

Motorsúkkluframsýning við Gula Hálvmánanum
Kunnu síggjast uttanfyri Disvoy.

18:00 - 20:00

ÚTI Á BERG

Leirdúgvuskjóting
Vestmanna Byrsufelag skipar fyri leirdúgvuskjóting, har roynd sum óroynd eru væl
komin at royna seg. Aldursmarkið er 12 ár. Kostnaðurin fyri 10 skot er einans kr. 20.

19:00

SILKIENNI

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

20:00

STAÐIÐ

Live tónleikur við Fríða Sigmundsson

21:00

SILKIENNI

”Syngið við kvøld”
Niels Th. Pedersen er vertur, saman við góðum tónleikarum.

23:00

DISVOY

Live tónleikur við Signar í Homrum

Leygadagur 10. september
09:30 – 11:00

HØLLIN

Felags morgunmatur

10:00 – 12:00

BÓKASAVN

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

12:00

VIÐ BRÚNNA

Gongutúrur við Inga Olsen sum ferðaleiðara
Gongurtúrur niðan í gjónna, vit hittast við brúnna. Hetta er ein lættur túrur, tó tað kann
verða ringt at ganga í støðum. Minst til góðar skógvar.

13:00 - 20:00

ELVA LEIR KAFÉ

ELVA LEIR KAFÉ
Neyðugt er at bíleggja tíð. Sí kunning frá týsdegnum.

14:00 - 16:00

NÝGGI SKÚLI

Skótanir skipa fyri spæliplássi

13:00 - 16:00

HØLLIN

Marknaðardagur
Tilmelding til søluborð fer fram hjá Anju Haldansen á 522253.

15:00 -

HØLLIN

Barnatiltak
Ævintýraferðin, við Dánjal og Búa, er framúr undirhald og tónleikur fyri børn.

16:00 - 21:00

MIÐNÁM Í VESTMANNA

Bilvask, biografur, tombola o.a.
Kl. 16.00 Bilvask byrjar – 150 kr. uttan, 150 kr. innan
Kl. 16.00 Kaffistova
Kl. 16.00 Tombola
Kl. 16.00 Bio-kioskin letur upp
Kl. 16.30 Barnabiografur “Encanto” Kostnaður 50 kr.
Kl. 18.30 Ungdómsbiografur “Robin Hood: Men in Tights” Kostnaður 50 kr.
2. flokkur á Miðnámi skipar fyri tiltøkunum. Innkomni peningurin fer til námsferð til
Skotlands í oktober

20:00

SILKIENNI

Konsert við Gurðið Hansdóttir við bólki

23:00

SILKIENNI

Dansur við Jóan Magnus Danielsen & Co

Sunnudagur 11. september
11:00

VESTMANNA KIRKJA

Gudstænasta
Skapanargudstænasta við Steintóru Gleðisheygg Joensen, har vit leggja dent á Guðs
vøkru náttúru og okkara ábyrgd fyri henni. Vestmanna kirkjukór kemur at framføra.

14:00

Á GOMLU FOSSÁBRÚGV

Gongutúrur við Inga Olsen sum ferðaleiðara
Niðan gjøgnum Fossá og Bjarnadal og haðani niðan á Loysingafjall.
Túrurin er uml. 6 km. Vit møta inni á gomlu Fossábrúgv.
Havið góð heit klæðir og góðar skógvar við, ið eru vælegnaðir til gonga í brøttum
lendi.

16.00 - 18:00

NEYSTIÐ

VÍF Kappróður hevur tombola, fiskibrunn, og fer at selja kaffi og the
Møguleiki verður eisini at fara á vánna við einum av okkara kappróðrarbátum og at
royna rógvimaskinurnar inni í neystinum.

