13-15 JULI 2018

VESTAN
STEVNA
Litríka og hugnaliga
stevnan

LITRÍKA
OG HUGNALIGA
STEVNAN
hava nakað at koma til á
stevn
uni, alt frá gaman til
álvara. Uttan góða hjálp frá
bygdarfólkinum, til at hjálpa
til við tiltøkum, krevja pening
inn osv. verður ongin stevna,
tøkk fái tit øll fyri tað.

S

um heitið sigur oman fyri,
vænta og vóna vit aftur í
ár, at Vestanstevnan í Sanda
vági fer at lýsa hasi orðini í
orðsins sanna týdningi.
Nevndinar í Sandavágs Ít
róttarfelag “SÌF” hava gjørt
sítt til, við góðum stuðli frá
Vága kommunu, og tess ar
beiðsfólki, at stevnugestir

Veðrið hevur ofta spælt okk
um eitt puss, tá stevnan er,
men tað fáa vit einki gjørt
við og tó. Seinastu árini hava
kommunur og privat feløg
keypt stór telt, sum ítróttar
feløg og onnur antin kunnu
lána ella leiga til stevnur oa.
Hetta halda vit eisini er eitt
neyðugt stig at taka, tí tað
er ov seint at seta hesi telt
upp, tá íð regnið dýkir niður.
Ein stevna við regni er ikki
hugnalig á nakran hátt, og
fyri at fyribyrgja hesum, velja

vit heldur at seta teltini upp.
So kann man altíð velja at
hava ymiskt uttandura, um
stevnudagarnir vísa seg við
góðum og turrum veðri.
Tiltakið hin litríka skrúgong
an, sum vit høvdu í 2015,
var eftir okk
ara tykki sera
væleydnað. Hóast at regn
ið dýkti niður, vóru fleiri
hundrað møtt til til
takið.
Og av tí sama velja vit aftur
í ár at skipa fyri líkn
andi
skrúgongu, har vónandi og
væntandi enn fleiri vilja vera
við. Eisini eggja vit øllum í
bygdini at pynta við húsini
við tí liti, sum samskiparin
av tiltakinum hevur avgjørt,
økið skal hava.
Í ár eru júst 50 ár síðani SÌF
við Sigurð Petersen sála
á odda byrjaði vinarbýa

samband við ítróttarfelag
ið Thrótt í Neskaup
staði
á Norðfjørðinum í Íslandi.
Hetta samband hevur verið
regluliga, har vit hava sæst
um
leið annað hvørt ár.
Hetta samstarv er minka
í stórum, allar
helst tí at
samskiftið og alt annað er
so nógv broytt. Í ár vænt
aðu vit aftur ein stóran hóp
til bygd
ina, men ein
ans
eitt par hevur tikið av inn
bjóðingini, og eru tey bæði
eisini tey, sum seinastu
mongu árini, hava staðið
á odda fyri hópinum, sum
plagdi at koma úr Íslandi.
Tey bæði hava verið við
hvørja ferð síðani 1983, og
kenna vit tey sum Jóa og
Jenny. Kann leggja afturat,
at Jói kemur at halda mið
náttarrøðuna á miðstaðar
økinum leygarkvøldi.

Sandavágs Ítróttarfelag „SÍF“ & Vága kommuna
bjóða øllum so hjartaliga vælkomnan til Sandavágs á
Vestanstevnu 2018.
Vegna fyriskiparnar,
Eyðun Myllá, formaður í SÌF

Vestanstevnu

SKRÁIN

KL

FRÁGREIÐING

22:30

Tónleikur við
Bjartur Thomsen

24:0004:00

Diskotek við
Martin Kjærbo

S TA Ð

Tjaldið á
Loftargrund
SÍF Húsið

Kostnaður kr. 100,-

Fríggjadagur 13. juli
KL
13:00

17:00

FRÁGREIÐING

Sandavágs Talvfelag
50 ár: Altjóða talv
kapping 8. umfar

Høllin á
Giljanesi

Fótbóltur steypadystir

Valloyran

U15 gentur og dreingir
07 Vestur skipar fyri.
17:00

Súkklukapping fyri børn
Kostnaður kr. 30,-

19:50

Fólk savnast til
skrúðgongu

20:0023:00

Tivoli

20:0001.00

Matsøla

20:00

Skrúðgonga av
Valloyruni heim á
Miðstaðarøki

20:30

21:0023:00
21:0022:30

S TA Ð

Petur Elias Petersen
setur Vestanstevnuna
Barnadiskotek
Kostnaður kr. 50,-

Tónleikur við Shamrock

Leygardagur 14. juli
KL

Miðstaðarøkið
Tjaldið á
Loftargrund
Valloyran

S TA Ð

10:00

Sandavágs Talvfelag
50 ár: Altjóða talv
kapping 9. umfar

Høllin á
Giljanesi

10:00

Fótbóltur steypadystir

Valloyran

U13 Dreingir/Gentur og
dystir U11/U9/U7 Dreingir/
Gentur

á Nullinum

Valloyran

FRÁGREIÐING

12:0018:00

Søla av pylsum,
kaffi og annað

Kaiøkið

12:0017:00

Negl- og hárprýði og
sminka fyri børn

Kaiøkið

12:0017:00

Bomm tombola

Kaiøkið

13:0020:00

Listaframsýning við
listafólkum úr Vágum

Pakkhúsið úti
á Gjógv

Kostnaður kr. 30,Miðstaðarøkið

Loftagrund

Tjaldið á
Loftargrund

13:00

Matsøla

13:30

Kappróður børn
Steypini verða handaði á
Miðstaðarøkinum eftir barna
róðurin. Kostnaður kr. 100,-

Tjaldið á
Loftargrund
Kaiøkið

Leygardagur 14. juli
KL

FRÁGREIÐING

14:0023:00

Tivoli

15:00

Kappróður vaksin
Steypini verða handaði
á Miðstaðarøkinum eftir
róðurin. Kostnaður kr. 100,-

S TA Ð

Miðstaðarøkið

Skemt í ánni

21:00

Tónleikur við Janus
Trúgvason

Tjaldið á
Loftargrund

Opið hús í
Meinigheitshúsinum

Meinigheits–
húsið

22:00

Tónleikur við
Sámal Ravnsfjall

14:30

FRÁGREIÐING

Fólkafundur
Røðari: Elin Henriksen.
Gentukórið Tónar syngur

S TA Ð

Løgmans
garðurin

Kaiøkið

19:00

21:0001:00

KL

Valloyran

15:00

Ókeypis barnatiltak:
Kaptajn Gardar

15:0019:00

Listaframsýning við
listafólkum úr Vágum

Miðstaðarøkið

Pakkhúsið úti
á Gjógv

Kostnaður kr. 30,15:00

Upphiting til HM
finaluna á stórskýggja

15:00

Seyðamaðurin á Sond
um: Rennarar fara úr
Vatnsoyrum við tyrluni

Tjaldið á
Loftargrund

Tjaldið á
Loftargrund
Vatnsoyrar

Kostnaður kr. 300,-

23:30

Midnáttarrøða við Jóa
úr Neskaupstaði

Miðstaðarøkið

16:00

HM finalan á stórskýggja

Tjaldið á
Loftargrund

23:45

Felagssangur

Miðstaðarøkið

17:00

Rennarar koma á mál við
kirkjuna - medaljuhandan

Við kirkjuna

17:20

Vága dansifelag skipar:
Seyðamaðurin á Sondum

Við kirkjuna

18:00

Konsert í kirkjuni
við „Blátt Gras“

20:00

Hugnakvøld við
frásøgnum, tónleiki
og løttum ábiti

Sigfríður Olsen skipar fyri
00:15

Fýrverk

00:30

Tónleikur við Charlie
George is a Cat

Tjaldið á
Loftargrund

Dansur við „CHILL“

SÍF Húsið

00:30

Kostnaður kr. 150,-

Miðstaðarøkið

Sunnudagur 15. juli
KL

FRÁGREIÐING

11:00

Guðstænasta í Sanda
vágs kirkju v/Ingu
Poulsen Dam presti

14:00

Kaffisøla, pylsuvognur
og matsøla opnar

14:0021:00

Tivoli

Kirkjan

SÍF Húsið

Kostnaður kr. 150,-

S TA Ð

Kirkjan

Tjaldið á
Loftargrund
Miðstaðarøkið

Mánadagur 16. juli
17:0019:00

Listaframsýning við
listafólkum úr Vágum
Kostnaður kr. 30,-

Pakkhúsið úti
á Gjógv

Vit ynskja øllum eina góða Vestanstevnu

KL

FRÁGREIÐING

S TA Ð

HUGNAKVØLD
Á VESTANSTEVNU
uppí, fara lokalir tón
leikar
ar at standa fyri
undirhaldinum.
Kvøldið verður so at
siga tví
býtt, og seinnu
helvt fær Livar Nysted,
sum fer at siga frá um
túrar, hann hevur róð
yvir høv.
Aftur í ár endar Vestan
stevnan í Sandavági
við tí vælkenda hugna
kvøldinum, sum eins og
undanfarnu stevnur ver
ður sunnukvøldið klokk
an 20.00.
Mina Reinert fer at siga
frá um kvinnur undir
øðrum heimsbardaga.
Fyri at fáa eitt sindur av
heimligari vágamentan

FÓTBÓLTUR Á VESTANSTEVNU
Fríggjadagur

Leygardagur

kl 17 Fótbóltur U15 G
steypadystur
kl 19 Fótbóltur U15 D
steypadystur

kl 10 Fótbóltur U13 G
steypadystur
kl 10 Fótbóltur U13 D
steypadystur
Kl 11 Fótbóltur U11/U9/U7 D/G

Kostnaðurin fyri tiltak
ið, har eisini okkurt til
smakksansirnar verður
at fáa, er kr. 150,-

Býarskáar í

EDINBURGH
í vetur
íroknað flogferð og gisting
26. – 29. okt. 2018 ella 2. – 5. nov. 2018

Úr

3.760,-

*

30. nov. – 3. des. 2018

Úr

3.995,-

*

*Íroknað prísin eru flogferð og ferða-/avgreiðslugjøld,
gisting í tríggjar nætur í deildum tveymanskamari
v/morgunmati, bussfluttningur av flogvøllinum inn til
Waverly Station mitt í býnum, 24 tíma Hop on-Hop off
sightseeing rundtúrur í býnum og atgongd til Royal
Yacht Britannia.

Ring og bílegg á tel. 34 10 00
Seinasta freist at bíleggja eru tríggjar
vikur áðrenn fráferð.

Galdandi treytir
Rindast skal við bílegging, og bíleggingin er bindandi.
Ferðin kann ikki broytast; hvørki navn, tíð ella stað.
Verður avlýst áðrenn fráferð, verða bert ferðaavgjøld
endurrindað. Prísurin er fyri hvønn, tá ið tveir persónar
bíleggja saman og búgva í deildum tveymanskamari.

KA P PRÓ ÐUR:

FRAMTÍÐIN
ER BJØRT
S

íðani seinast vit høvdu
Vestanstevnu í Sanda
vági, er nógv hent í neyst
inum. Enn mangla onkrir
snøkl
ar at fáa uppá pláss,
men snotu
liga og væl út
gjørda neystið er longu
blivið eitt gott tilhald
stað hjá rógvarum. Hetta
sæst eisini aftur í talinum
av teim
um, sum hava sína
dagliga gongd her. Leyst
liga mett, munnu verða eini
50 rógvarar, sum regluliga
venja í neystinum.

Serliga tilgongdin av barna
rógvarum við gentum hevur
verið stór. Við ársbyrjan byrj
aðu 7 gentur at venja. Tær
skuldu rógva við Ørnini.
Hesar gentur høvdu allar róð
fyrr, og kendu seg heima,
og hugn
aðu sær saman í
neystinum. Hetta gjørdi, at
aðrar løgdust afturat. Skjótt
sóðu vit, at ein bátur var ov
lítið, og fóru út at læna ein
bát, nú nevndur Havørnin,
so allar sluppu at royna seg.
Vøkstur
in var tó so stórur,

at vit nú summarið er meir
enn hálvrunnið, eisini flota
gomlu Ørnina. Serliga er
tað Ørnin, sum hevur gjørt
um seg, og hevur í skriv
andi stund vunnið trý silvur
og bronsu heiðursmerki. Á
heima
sjógvi ætla tær sær
heilt víst upp á ovastu rók.
Dreingirnir, sum seinasta ár
róðu sum barnamanning,
luttaka nú sum dreingja
manning. Hóðast úrslitini
kanska ikki hava verið eftir
vild, er stuttligt at fylgja við,
tá teir fullir av árræði møta
til venj
ing og stevnu. Vón
andi halda teir fram í nøkur
ár afturat. Kanska teir enntá
einaferð koma at manna 10.
mannafarið Hvítaravn, sum
tolið stendur í neyst
inum,
og bíðar eftir at verða flot
að. Leingi sá út
til, at Skúgv
ur mátti
halda frí

í
ár,
men eisini
hann er sloppin úr neyst

inum. Ikki kann sigast annað,
enn at tað eru sigur
vand
ar kvinnur, ið manna hann.
Spennandi verður at síggja,
um hesar, sum mangan hava
vunnið gullið heim til Sanda
vágs fáa gjørt nakað við Søl
mund á Vestanstevnu.
Vit í róðrarnevndini gleðast
um, at fólk trív
ast í neyst
inum, og vóna at síggja
stóru framgongdina halda
fram í fleiri ár afturat.

Góða Vestanstevnu!

Burðardyggur havbúnaður

Visti tú at...
Vit ala á harðbalnum
økjum fyri ikki at dálka
umhvørvið.

Vit skapa og menna
heimsins mest
burðardyggu mannagongdir at ala laks.

HiddenFjord laksur svimur úr sjónum til
góðskingarvirkið fyri ikki at gerast strongdur.

HiddenFjord laksur
livir í einum av
heimsins reinastu
høvum við røttum
sjóvarhita. Hetta er
natúrliga umhvørvið
hjá villa atlantiska
laksinum.

www.HiddenFjord.com

Vit leggja stóran dent
á at ala ein natúrligan
laks uttan antibiotika
og hormonir.

HiddenFjord laksur
smakkar sera væl og
er stak heilsugóður.

VESTANSTEVNU

Sjálvtøkuborð
Fríggjadag 13.juli frá kl. 17–21 &
leygardag og sunnudag 14.-15. juli frá kl. 12–21

Bert

255 kr.
Børn 75 kr.

Frí – ley á
Vestanstevnu

Øll klæðir
-20%

SEYÐAMANS

RENNING

Á FJÓÐRA SINNI

Opið:
Frí: 10 – 19
Ley: 10 – 15

Sorella ynskir
øllum eina góða
Vestanstevnu.

Aftur í ár verður skipað
fyri sonevndu Seyðamans
renningini á Vestanstevnu.
Renningin verður sunnu
dagin 15. juli 2018.

R

Reglurnar eru sera einfaldar.
Øll kunnu luttaka, og tann,
sum fyrstur er á mál, hevur
vunnið. Undanfarnar Vestan
stevnur hava fólk meldað til
bæði sum kapping, og sum
hugnaligan gongutúr í vakra
umhvørvinum í Vágum.
Somu møguleikar verða
eisini í ár. Av tí at tað verð
ur ov longi at bíða, inntil øll

eru komin á mál, hava vit av
gjørt, at tá tey fremstu eru
komin á mál, vera heiðurs
merki
ni hand
aði 1-2 og 3.
Luttakararnir vera fluttir við
Tyrlu hjá Atlantic Airways úr
Vatnsoyrum norður til Fjalla
vatn.
Upplýsingar um tilmelding
og gjald síggjast á heima
síðuni hjá Sandavágs Ítrótt
arfelags www.sif.fo

Øll eru hjartaliga vælkomin
at luttaka

hotel streym
ynskir tær eina
góða vestanstevnu
vit síggjast á hotel streym, næstu ferð tú ert í havn
og manglar eitt gott stað at sova
yviri við strond 19
fo-110 tórshavn
tel. +298 355 500
booking@hotelstreym.fo
www.hotelstreym.fo

konklusion.com

unnið ella gingið verður
eftir rutuni, sum „Seyða
maðurin á Sondum“ á sinni
rann undan Huldukonuni,
norðan av Fjøllum við Fjalla
vatn, og at kirkjugarðsport
rinum í Sandavági.

HONDBÓLTURIN
Í BESTA BLÓMA
S

einastu árini hevur hond
bóltsnevndin valt at seta
alla orku til at menna barnaog ungdóms hondbóltin
hjá felagnum, soleiðis at vit
um nøkur ár vónandi verða
klár við vaksnamannahond
bólti aftur.
Vit hava
m.a.

havt ein høvuðsvenjara, ið
hevur lagt venjarunum lag á
og skipað ein leist fyri felag
ið.
Seinasta kappingarár høvdu
vit í SÍF/Søljuni uml. 150 leik
arar. Serliga hava vit nógv
børn í yngsta bólkinum frá
4 – 8 ár og sær tað sera ljóst
út fyri felagið, um øll hesi
børn koma at halda áfram
við hondbóltinum.
Síðsta vetur vóru vit vertir
fyri fleiri kappingum í høllini

á Gilja
nesi í bæði
yngru og eldru deildun
um og ofta var nógv lív í
høllini. Serliga stuttligt er
tað, tá fleiri áskoðarar eru til
dystirnar og tá spenningur
in gerst alstórur.
Til kappingarárið 2018/19
hava vit melda lið til hond
bóltskappingina í øllum bar
nadeildunum. Sum nakað
nýtt, fara vit eisini at hava eitt
lið við í ungdómsdeildini,
har dr. 16 fara at kappast við
stóru feløgini í vetur.

Hóast vit ha
va fleiri leikarar, eru nýggir
leikarar vælkomnir at byrja
at spæla hondbólt. Nærri
upplýsingar um tilmelding
eru at finna á www.sif.fo

Hondbóltsnevndin ynskir øllum
eina góða Vestanstevnu

Margerita Í SMS
ynskir øllum góða
Vestanstevnu
Lastvognskoyring
Lastvognskoyring v/
v/ Erhard
Erhard Dam
Dam

Lastvognskoyring
v/ Erhard Dam
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A R ferm í farmi
Tel 35 34 00
GERANDISDAGAR
UML. KL. 15

www.eur-express.fo

Framúr ferm í farmi
Tel 35 34 00

www.eur-express.fo

Framúr ferm í farmi
Tel 35 34 00

www.eur-express.fo

Sp/f Thorfinn Nielsen er góðkent elinnleggjaravirkið, sum virkar alt innan elídnaðin. Nýgerð, Umvæling og Ráðgeving.
Sp/f Thorfinn Nielsen hevur virkað síðani
1987 og hevur heimstað í Vágunum, har vit
hava virkisbygning.

STUÐLAR:
Til medaljur og steyp

STUTTLEIKI
Í ÁNNI/VALOYRUNI LEYGARKVØLDI
Ætlanin er at byrja aftur tað
vældámda tiltakið „Skemt
í ánni“ Tiltakið hevur ikki
verið síðani 1999, vegna at
tað var so trupult at skaffa
luttakarar til tiltakið. Hetta

halda vit kann ikki passa
í 2018, og tí gera vit eina
roynd aftur. Vónandi taka
fólk væl ímóti hesum, og
eru jalig, tá tey vera spurd
um at vera við sum luttakari.

Vónandi gongur væl, so vit aftur kunnu frøast
um, at okkurt av tí gamla, sum var fyrr, eisini
kann brúkast enn.

Vælkomin á Vestanstevnu

