Skráin 14.-23. september 2017

SKRÁIN

Mentanardagar 2017
14.-23. september

Heilsan frá
borgarstjóranum
So standa aftur nakrir spennandi
og fjølbroyttir mentanardagar
fyri durum. Í ár hava vit valt, at list
skal seta dám á dagarnar. Fleiri
listasýningar eru á skránni, sum
bjóða bæði siðbundna málningalist
og nútímans ljóðinstalleringar og
annað forkunnugt.

15:30

Dukkuleikur á Sunda Bókasavni
Rakel Helmsdal kemur við sínum
Karavella Marionett-teatur at sýna
Skrímslalív.

Setan í Eydnuni
Borgarstjórin setur
mentanardagarnar. Ársins
mentanaravrik verður handað.
Ester Kristiansen syngur. Fýra Fínar
Frúur framføra skemtileik. Børn,
sum hava verið við í AtlantBib
verkætlan, leggja fram. Framløga
verður um útbyggingina av
leguhúsinum í Nesvík. Marita
Hellisá sýnir list fram.

GJÓGV
17:00-20.00 Stórt sjálvtøkuborð!

Byrjað kvøldið við at fáa tær ein
góðan bita á Gjáargarði! Bílegg
borð á tel. 423171

Fríggjadagur 15. september
HÓSVÍK

Latið okkum hesar dagar raðfesta
felagsskapin og njóta mongu
mentanarligu tiltøkini, sum eru í
okkara kommunu.

19.00

Hetta er eisini eitt gott høvi at vitja
aðrar bygdir í kommununi. Vit eru
øll ymisk, men partur av Sunda
kommunu.

Heðin Zachariasen, borgarstjóri

OYRARBAKKI

OYRARBAKKI
19:00

BankNordik Savnið kemur
norður til Hósvíkar skúla og
bjóða tey øllum borgarum
at koma á gátt leygardagin
15. september í samband við
stóra morgunmatarborðið í
bygdarhúsinum.

Eg vil vegna býráðið bjóða
tykkum øllum at vera
hjartaliga vælkomin til
mentanardagar 2017.

Hósdagur 14. september

Litaðu ljósini í Gjónni
við Gjógv verða tendrað
hvørt kvøld, meðan
mentanardagarnir eru.

15:00-17:00 Dagstovnurin við Stórheygg
Børnini hava arbeitt við føroyskum
sagnum. Tað vísa tey fram sum list
bæði inni og úti. Í hesum sambandi
bjóða vit kaffi og okkurt afturvið.
17.00

Fernisering av listasýning
hjá BankNordik savninum
í Hósvíkar skúla
Hanus G. Johansen spælir.
Umboð fyri BankNordik Savnið
greiðir frá. Thordis Dahl Hansen,
varðaborgarstjóri, heldur røðu.

Konsert við Guðrið Hansdóttir
Um viðrar, verður konsertin í
Gjónni, annars á Gjáargarði.

20.00

Undirhald og sangur
í bygdarhúsinum

Fýra Fínar Frúur framføra skemtilig
innsløg. Ester Kristiansen syngur.

Leygardagur 16. september
HÓSVÍK
9.00-12.00 Brunsj í bygdarhúsinum

Stórt morgunmatarborð – Ruben
Busk ger matin. Hoppiborgir og
hoppibani í skúlagarðinum.

TJØRNUVÍK
19.00-

Útgávutiltak í bygdarhúsinum
Bókin hjá Høgna Mohr, Fractura
Nasi, sum er um súkkluferð kring
Føroyar, verður løgd fram. Eisini
verður tónleikur, skemt og okkurt
gott til góman.

Sunnudagur 17. september
Kelvarenning

9.00-12.00 Myndaframsýning í

Sundalagsfólk í renniskóm skipa
fyri kelvarenning, har runnið verður
við einum kelvi frá hvørji bygd í
kommununi til Streymin. 5 rennarar
savna kelvini. Les meira um
leiðirnar á sunda.fo.

bygdarhúsinum
Á framsýningini verða sýndar
fram plakatir og myndir, ið Harriet

Olafsdóttir av Gørðum hevur tikið av
náttúruni og djórunum her í Føroyum.
9.00-12.00 Listasýning í Hósvíkar skúla

Málningar úr Bank Nordik
savninum verða sýndir fram.
H V A LV Í K
11.00-16.00 Handilin Hallfríð

Hvalvíksvegur 44
JDO Tógv vitjar. Kapping: Gita
hvussu nógvir metrar av tógvi eru
brúktir ymsastaðni uttanfyri. Tað
boðið, sum er tættast við rætta
metratalið, vinnur gávukort frá
Hallfríð á 400 kr. og tógv frá JDO
Tógv á 400 kr.

12:45
15:25
15:00
15:25
13:50
14:25
14:55
14:25
15:10
13:50
15:00

15.00-18.00 Hvønn kennir tú á Oyri...?
Oyrarfólk lata garagur, kjallarar, loft
og havar upp fyri øllum, sum hava
hug at vita, um tey kenna onkran á
Oyri. Til ber at síggja framsýningar,
hoyra tónleik og upplestur, syngja
við, dansa og mangt annað. Og
sjálvandi verður garagufromaga á
Café Skel-inn, har eisini fer at bera
til at taka eina SKELfie. Tiltakið
byrjar við eini Oyrafiku í havanum
hjá Bergi og Lis á Hornavegi 15.

19:00

Syngið við tiltak í Eydnuni
við Skálafjarðar Sløkkiliði

Vit syngja saman og hugna okkum
við einum góðum drekkamunni.

Mánadagur 18. september

16.00

09:00-14:00 Listasýning í Hósvíkar skúla

14.00-16.00 Opið hús í Dagstovninum

við Kráir
Framsýning av barnalist.

09:00-14:00 Listasýning í Hósvíkar skúla

19:00

TJØRNUVÍK
17.00

Skótaliðið Borgin –
Bál og grilling
Við Hvalvíkar skúla

LISA í Tjørnuvík
Fernisering av framsýning
við Listafólkabústaðin
Hesi verk verða sýnd fram:
Guðrið Poulsen: Uttan heiti,
installatión, 2017
Heðin Ziska Davidsen: Konstant in
[Opel], ljóðinstallatión, 2017
HALDÓRSVÍK
15.00-18.00 Opið hús hjá Marine Harvest
Vit lata dyrnar á virkinum upp
og bjóða brellbitar úr laksi. Kom
við alibáti út til aliringarnar!
TJØRNUVÍK
15:00-19:00 Framsýning við Listafólkabústaðin

OYRARBAKKI

Túrur við bátinum Stovuni
Frásøgufólk greiðir frá
staðarnøvnum suður við landinum.
Farið verður frá bátafelagshúsinum.
Tilmelding á telefon 789300.

H V A LV Í K
16.00

HÓSVÍK

HÓSVÍK

Frá Gjógv
Av Norðskála
Av Oyri
Á Oyrarbakka
Úr Tjørnuvík
Úr Haldórsvík
Av Langasandi
Úr Hósvík
Frá Streymnesi
Úr Saksun
Úr Hvalvík

HÓSVÍK

Týsdagur 19. september

H V A LV Í K

Kelvini verða handað
borgarstjóranum kl. 15:30, við
Eydnuna á Oyrarbakka, har
ein drekkamunnur verður til
rennararnar, sum eisini sleppa undir
brúsu í svimjihylinum á Oyrarbakka.

Kaffi er í kannuni og okkurt søtt til
góman.
OYRI

OYRARBAKKI

19.00

Luttøka við: Norðsetur, Vónini,
Sukursøtt og Stanley.
H V A LV Í K
20:00

Familjumøti í missiónshúsinum
Hugnaligt familjumøti við nógvum
spennandi til børnini. Nátturði
verður eftir møtið.

Vinnukvøld í Eydnuni

Hvalvíkar bókasavn

Pól Sundskarð: „Vegurin
niðan á fjallatoppin”.

NESVÍK
20.00

Stuðulstiltak í leguhúsinum
Felagssangur, sangframførslur,
andakt, og kunnað verður um
útbyggingina. Høvið verður at geva
eina gávu.

Mikudagur 20. september

Hósdagur 21. september

Fríggjadagur 22. september

OYRI

HÓSVÍK

HÓSVÍK

HÓSVÍK

21:00

09:00-14:00 Listasýning í Hósvíkar skúla

09:00-14:00 Listasýning í Hósvíkar skúla

TJØRNUVÍK

OYRARBAKKI
08:00

Morgunsangur í niðara bygningi
í Skúlanum við Streymin
Skúlin bjóðar øllum at vera
vælkomin til morgunsang.

VIÐ ÁIR
19:00
15:00-19:00 Framsýning við Listafólkabústaðin
OYRARBAKKI
16:00-17:00 Syngið við tiltak á

Vísindavøka á ferð – fyrilestur
í Dugna skúlanum við Áir
Fyrilestur um sjóvarfalsrákið á
snildfon. Granskingarráðið skipar
fyri. Bogi Magnussen & Knud
Simonsen frá Fiskaling greiða frá.

TJØRNUVÍK

Dagstovninum á Flatinum
Børnini syngja føroyskar
barnasangir. Øll eru vælkomin at
syngja við.
STREYMNES
18.00

Effo-dystur við Margáir

19.00

Fyrilestur í kirkjuni
Jákup R. Hansen, lektari á
Fróðskaparsetri Føroya, heldur
fyrilestur um Luther ið samband
við, at tað í ár eru 500 ár síðani
reformatiónina.

HALDÓRSVÍK
21.00

Aftankvirra í kirkjuni
Norðljómur spælir klassisk løg
og sálmar. Kvinnukórið Fljóð ljóð
syngur.

15:00-19:00 Framsýning við

Listafólkabústaðin

Jóhanna Norðberg Niclasen
syngur.

TJØRNUVÍK
15:00-19:00 Framsýning við

Listafólkabústaðin
NORÐSKÁLI
16:00-20.00 Torgdagur
MBM bjóðar smakkiroyndir í Á
handlinum. Sjógæti selur fisk og
chips. Góða kalvasalatin verður
sjálvandi eisini at fáa, smakkiroyndir
verða eisini. Teltið: Blómuhúsið
selur Gómagott sjokulátu og kaffi
frá JURA kaffi. Stórur marknaður
av blómuleykum – tú kanst planta
sjálvur í pottar í teltinum. Barnabati
hevur spennandi bás – ballónir til
børnini, sum tey sleppa at litprýða
sjálv. Klædnahandilin Brá og Stanley
hava opið til kl. 20:00 við nógvum
góðum tilboðum. SK-pizza hevur
opið alla náttina við sera góðum
og leskiligum tilboðum. Softub
verður á økinum við hitapottum.
20:00

EB Streymur og 07 Vestur
NORÐSKÁLA

09:00-14:00 Listasýning í Hósvíkar skúla

Konsert á handilsøkinum
við Streymin – Bónus
Konsert við Halli Joensen og
bólki

Leygardagur 23. september
T J Ø R N U V Í K - S TA K S D A G U R

07:30

15:00-19:00 Framsýning við

Listafólkabústaðin
17:00

Uppboðssøla við
bygdarhúsið
Veðrar og stykkir.
Tjørnuvíksmenn bjóða seg til
at fletta.

18:00-21:00 Fjepparakvøld í

EB Streymur skipar fyri
fjepparakvøldinum.
18:00
Framløga um framtíðarætlanir
18:30
Gomul filmsbrot á stórskíggja
18.00-21.00 Matsøla og tombola í
ítróttarhúsinum.

Fara í Stakkin
Øll eru vælkomin – tilmelding á
telefon: 294616.

STREYMNES

ítróttarhúsinum við Margáir

Tónleikacafé í
Ungdómshúsinum á Oyri

23:30

Dansur í bygdarhúsinum

Kom og vitja
Marine Harvest

■

■

■

■

www.marineharvest.fo

Møguleiki verður at sigla út á alibrúkið
(umleið 30 min.)
Potturin verður tendraður
Framløga um virksemið
Vit bjóða grillaðan laks

Tiltakið er ókeypis og er
týsdagin 19. september kl. 15.00 -18.00

