
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. – 14. juli 2019 

Vestanstevna 
- ein hugnalig bygdastevna 



Verið vælkomin á Vestanstevnu 
 

Longsti dagur er fyri stuttum 

farin aftur um bak. Eftir langan, 

myrkan vetur er summarið av 

álvara komið. Sólin gyllir dal-

ar og fjøll, ljósu dagarnir og 

næturnar spjaða summargleði, 

og oyggjarnar vísa seg frá 

vakrastu síðunum. 

Summarið er gleðistíð fyri okk-

um, og summarstevnurnar eru 

umboð fyri gleði og róma. 

Stutt eftir krígslok, í juni 1945, 

var fyrsta vestanstevnan ella 

vágastevnan, sum hon tá 

kallaðist, hildin. Hevur hon 

verið hildin á hvørjum ári, so 

halda vit hesa ferð stevnu 

nummar sjeytifimm í røðini. 

Í ár verður hon so hildin í 

Sørvági, og tað er okkum ein 

heiður at bjóða øllum stevnu- 

gestum hjartaliga vælkomnum 

á vestanstevnu í bygdini. 

Tað er bert ein lítil mánaður 

síðan, at  bygdin  kókaði,  tá  

ið vælvitjaði árligi Country & 

Blues-festivalurin var hildin í 

framúr góðum veðri. 

 

Hóast summarstevnurnar 

hava tað trupult í hørðu 

kappingini við festivalarnar, so 

vænta vit okkum eina góða 

stevnu, ið verður merkt av 

stuttleika, vinsemi, hugna og 

blíðskapi. Vit vænta okkum 

eina spennandi og fjøltáttaða 

stevnu, har ítróttur, mentan og 

felagsskapur eru í hásæti. 

Kappróðurin er hæddarpunkt- 

ið á hvørjari summarstevnu. 

Her í bygdini hevur hann mest 

sum ligið í dvala í nøkur ár, 

men síðstu tíðina hava vit sæð 

róðararbátarnar á vágni um 

kvøldarnar, og barnamanning-

arnar hava klárað seg rímiliga 

væl á stevnunum, ið hava 

verið. Eisini frættist, at róðrar-

felagið hevur í umbúna at fáa 

nýggjan bát smíðaðan. Vit 

fegnast almikið um, at kapp-

róðurin í bygdini er vaknaður 

aftur. 

Vestanstevnuskráin boðar frá 

øðrum enn kappróðri. Um-

framt annan ítrótt, sum fótbólt 

og renning, verður m.a. høvi 

at vitja á listaframsýning, at 



hoyra tónleik og at syngja við í 

felagssangi á okkara hugnaliga 

øki á Stakka. 

Stór orka er løgd í fyrireikingar- 

nar. Ágrýtnu ítróttarfeløgini 

hava aftur hesa ferð skipað 

stevnudagarnar. Uttan fólk og 

feløg, sum taka lógvatak og 

lyfta í felag, var eingin stevna, 

so tit øll eiga eina hjartans tøkk 

fyri tað stóra arbeiðið, sum tit 

gera – okkum øllum at frama. 

Uttan tykkara treysti var lívið 

her á staðnum nógv fátækari. 

Veðrið er tað, ið fær eina 

stevnu at bera ella bresta. Tað 

er nakað vit øll kunnu 

tosa við um, men einki fáa 

gjørt nakað við – bert vóna tað 

besta. 

Eg skal vegna Sørvágs 

kommunu enn eina ferð bjóða 

øllum so hjartaliga vælkomn-

um á vestanstevnu í Sørvági 

við vón um, at vit øll fáa eina 

góða og hugnaliga summar-

stevnu. 

Góða vestanstevnu! 

 

Sørvágs kommuna 

Aimé Jacobsen, borgarstjóri 

 



REYKJAVÍK 

Vit knýta Føroyar 
nærri umheiminum 
við 2.900 fráferðum og komum árliga – 

beinleiðis til 11 ymisk ferðamál 

 

 
 

 

 BERGEN 

 
 

 AALBORG 

 
 EDINBURGH 

 
 BILLUND 

 
 KEYPMANNAHAVN 

 
 
 

 
 PARÍS 

 
 
 

 
 BARCELONA 

 
 MALLORCA 

 
Serføroysk tænasta 

Kappingarførir prísir 

Okkara flogfør eru serútgjørd 
til at flúgva upp á Føroyar 

 

Á føroyskum veingjum í 30 ár 
Til gaman og álvara, sól og summar, 

vinnu og mentan 

 

 GRAN CANARIA  
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Okkara kappróðrarfelag 
 

Kappróður hevur altíð verið 

ein stoltleiki hjá føroyingum, 

og í Sørvági er einki undan- 

tak. Sørvágs Róðrarfelag he- 

vur síðan 1956 havt sín heim-

stað úti á Bakka. Felagið var 

stovnað av Fríman á Brúnni, 

ið var læraravikar í Sørvági 

um hetta mundið. Hesin ungi 

lærari helt fyri, at man mátti 

vísa í verki at man var maður, 

og var hetta startskotið til tað 

felagið, vit í dag kenna. 

Felagið átti tá 5 mannafarið 

Dúgvuna og 8 mannafarið 

Sørving. 

Í 1967 blivu hesir bátar skifti  

út við nýggjar bátar, í somu 

stødd og við somu nøvnum. 

Fyrst í 70-unum lat kona Dán- 

jal Niclasen sála, peningagávu 

til Sørvágs Róðrarfelag og 

farið var undir at byggja neyst-

ið. Fleiri ungir sørvingar  tóku  

stig til at byggja neystið og á 

Vestanstevnu 1977 var neystið 



tikið í brúk á fyrsta sinni, og 

var hetta ein gleðistíð hjá 

sørvingum. 

Eftir fleiri ár í dvala, eru vit í 

dag sera fegin um, at felagið 

aftur er virkið. Á hesum sinni 

við tveimum ágrýtnum barna- 

manningum, sum rógva við 

Dúgvuni. Hesi ungu eru sera 

ófør, gera sítt drúgvasta, og 

gongur tað teimum eisini væl. 

Vit hava í dag fleiri eldsálir í 

felagnum og hava vit verið so 

heppin at fleiri ungar damur 

hava valt at venja børnini bæði 

inni í neystinum og úti á fjørði- 

num. 

Framtíðin hjá felagnum sær ljós 

út, nýtt 5 mannafar er bílagt, 

og verður væntandi felagnum í 

hendi á vári 2020. Vit í Sørvágs 

Róðrarfelag fegnast um góðu 

gongdina í felagnum, og vóna 

at vit um fá ár eisini eiga eitt 6 

mannafar. 

Sørvágs Róðrarfelag vil við 

hesum ynskja øllum eina góða 

Vestanstevnu. 
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07 Vestur 
Ungdómsdeildin hjá 07 Vestur 

Umleið 150 børn og ung venja 

og spæla við ungdómsliðunum 

hjá 07 Vestur. Tey eru úr 4-17 

ár, og gleðast vit um at tað eru 

børn og ung av báðum kynum 

ið velja at venja og spæla við 

07 Vestur. 

Nógvar bóltnertingar, skjótar 

føtur og góður teknikkur 

Hetta er ungdómurin hjá 07 

Vestur helst best endur í Før- 

oyum fyri. Tað er ongin loyna 

at vit í Vágum hava nógvar 

framúrskarandi fótbóltsleikarar 

í barna- og ungdómsdeilidini. 

Og tað er heldur ongin ivi 

hvør orsøkin er til tess – ven- 

jing, venjing, venjing.... 

 

 
Føroya bestu ungdómsdeild 

07 Vestur hevur sett sær sum 

mál at hava eina  av  Før-

oya bestu ungdómsdeildum. 

Stórætlað kanska, men tó at 

vit vita at nakað er eftir á mál, 

so halda vit at vit eru væl á 

veg. Málið er, at samstundis 

sum vit bjóða dygdargóða 

venjing árið runt, skulu vit 

eisini halda fráfallið so lágt 

sum yvirhøvur gjørligt. Vit 

ynskja at tey børnini, ið byrja 

at venja við 07 Vestur skulu 

hava besta møguleika at 

mennast og trívast í fótbólt-

inum – og halda á at spæla 

fótbólt alt lívið. Vit vita eisini 

at ung ið eru við í ítrótti, hava 

betur heilsustøðu, at tey eru 

í minni vanda 
 



 
 

fyri at brúka rúsevni, og koma 

út í kriminalitet – og er hetta 

ein tungtvigandi orsøk til at 

so nógv orka verður løgd í 

arbeiði við teimum ungu. 

 
Kvalitetsvenjing í  

nærumhvørvinum 

Tað er neyvan nakað felag í 

Føroyum, ið bjóðar so nógva 

venjing frá ungum aldri, inni 

og úti, árið runt, og leggja vit 

dent á at venjing fyrst og 

fremst fer fram í nær- 

umhvørvinum hjá børnum 

okkara. Við Jens Erik á odda 

fyri tekniska partinum, og fleiri 

góðum venjarum rundanum 

liðini, er bóltførleikin hjá 

nógvum av børnum og 

ungum okkara fluttur langt 

fram á leið – og gleðast vit 

eisini um  at  fleiri av ungu 

leikarum okkara nú sleppa at 

royna seg á ymisku 

U-landsliðunum. 

Kappingar uttanlands 

Sum ein liður í at samansjóða, 

og at halda leikarar til, er av- 

gjørt at miðja ímóti at lið skulu 

fara uttanlands at spæla í kap- 

pingum, uml.  annaðhvørt  ár.  

Í ár fara tvey dreingjalið U11 

og U12 til Hjørring at luttaka 

 
 
 
 
 
 
 

 
í árligu Danacup kappingini. 

Hesuferð eru tað foreldur sjálvi 

ið hava tikið stig til ferðina, 

men er ætlanin at tað verður 

felagið sjálvt ið stendur fyri 

komandi luttøku í kappingum 

uttanlands, við góðari hjálp frá 

foreldrum. 

Onki felag uttan góðan stuðul 

Onki av áðurnevnda ber til 

uttan stuðul. Stuðul frá 

fyritøkum, ið hjálpa at fáa tað 

at hanga saman figgjarligt,  og  

stuðli frá kommunum, frá 

venjarum, foreldrum og sjálv-

bodnum, ið brúka ein stóran 

part av sínari frítíð at verða 

um børn okkara, og skapa 

karmar fyri tey. 07 Vestur er 

felagið fyri øll, bæði tey ið vilja 

verða við í toppinum, og tey ið 

eru við til stuttleika. 

 
07 Vestur ynskir øllum eina 

góða Vestanstevnu 



Njót nakrar feriudagar í 

bergtakandi náttúru 

 
 
 
 
 
 

Sp/f Útsýnið l Email: utsynid@gmail.com l Facebook: útsýnið l Tlf. +298 515100 
 
 
 

KOM OG UPPLIVA TINDHÓLM Sp/f Mykines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvønn sunnudag frá 12. mai, til sunnudagin 18. august gera 

vit útferðir út í Tindhólm. Farið verður av Sørvági kl. 14.00 

og eru vit aftur á Sørvági kl. 18.00. Fari verður avstað um 

minst 20 hava tekna seg. 

mailto:utsynid@gmail.com


BRONSJ 
SJÁLVTØKUBORÐ 

Leygar- og sunnudagin 13. og 14. juli 2019 

Klokkan 10:30 til 14:00 

BREYÐ Rugbreyð, sandwichbreyð, bollar, knekkbreyð KALT Ostur, brie, danablu, 

rullupylsa, skinka, serrano, chorizo, roykt laksamousse, royktur laksur við dild- 

dressingi, rækjur, pesto, grønmetisstavar, súltutoy, nutella, smoothie, skyr við 

müsli, cornflakes, havragrýn, havrafras, jogurt HEITT Bleyttkókað egg, pylsur, 

bønir, steikt flesk, rørt egg, livurpostei við soppum og súrepli OMANÁ Wienar- 

breyð, fruktfat, pannukøkur við siroppi 
 
 
 
 
 
 

 

Bert 155 kr. 

Børn undir 12 ár 80 kr. 



Vestanstevnu-
skráin 

Fríggjadagur 12. juli 
 

Kl. Frágreiðing: Stað: 

14:00-23:00 

17:00-20:00 

 

18:00-21:00 

 
 

 
17:00-23:00 

19:00-23.00 

 

 
19:00-23:00 

19:00-23:00 

19:30-20:00 

 

21:00-23:00 

20:00-23:00 

Cafe Zorva hevur opið 

Listaframsýning Tjóðsavnið 
”Smátt - men stórt í Sørvági” 

Listaframsýning Málninger og 
foto framsýning. Tey ið sýna fram 
eru: Martin Joensen, Magda 
Guttesen og Jafet Thomassen 

Tivoli hevur opið 

Matsøla Grillin verður tendrað á 
Stakka. Møguleiki at keypa pylsur 
og breyð 

Matsøla Kaffi/te, vaflur og toast 

”Føroya Bjór” søla opnar 

Setanin Aimi Jacobsen, borgar- 
stjóri, setir Vestanstevnuna 2019 

Barnadiskotek Kostnaður kr. 50,- 

Útikonsert við Jørgen og Jákup, 
Erlu Poulsen og Hans Ravnsfjall, 
og Sámal Ravnsfjall 

Ovarivegur 21 

Sørvágs Skúli 

Kirkjuhúsið 

 
 

 
Stevnuøkið 

á Stakka 

 

Stevnuøkið 

á Stakka 

á Stakka 

 

Wild West 

á Stakka 



Leygardagur 13. juli 
 

Kl. Frágreiðing: Stað: 

10:30-14:00 

 

10:00-12:00 

 

11:00-13:00 

 
 
 
 

12:00-17:30 

 

12:30-17.30 

13:30-14:30 

 

14:00-15:00 

 
 
 
 

14:00-18:00 

 

14:00-23:00 

14:00-03:00 

16:00-19:00 

Bronsj sjálvtøkuborð 
bert kr. 155,- 

Fótbóltskapping Fyri børn 
07 Vestur skipar fyri 

Vestanstevnurenning Frælsi ski- 
par fyri rennikapping fyri børn og 
vaksin. Runnið verður frá Sørvágs 
kirkju. Tilmelding og nærri lýsing 
á www.fif.fo 

Matsøla Pylsyvognur, kaffi/te og 
vaflur 

Søla Hárlokkar og tattoo til børn 

Barnakappróður 
Kostnaður kr. 100,- 

Fyrilestur Høgni Nielsen sigur frá 
endurminningum sum røktingar- 
maður í 50 ár á Ytra-suðurtriðingi. 
í samband vi hetta syngur Martin 
Joensen 

Listaframsýning Tjóðsavnið 
”Smátt - men stórt í Sørvági” 

Tivoli hevur opið 

Cafe Zorva hevur opið 

Framsýning Sørvágs bygdasavn 
hevur opið 

Hotel Vágar 

 

Fótbóltsvøllu- 
rin í Sørvági 

Uttan fyri 
Sørvágs kirkju 

 
 

 
Kaiøkið 

 

Kaiøkið 

Kaiøkið 

Kirkjuhúsið 

 
 
 
 

Sørvágs Skúli 

 

Stevnuøkið 

Ovarivegur 21 

Ovarivegur 23 

http://www.fif.fo/


15:00-17:00 

 
 

 
16:00-20:00 

11:00-19:00 

 
 

 
18:00-00:00 

 

18:00-00:30 

20:00-21.00 

21:00-23:30 

 

 
23:30-00:00 

00:00-00:30 

00:30-04:00 

FM kappróður 
Kostnaður kr. 100,- 
Steypini verða handaði á kai- 
økinum tá kappróðurin er liðugur 

Lagursøla hjá John Poulsen 

Listaframsýning Málninger og 
foto framsýning. Tey ið sýna fram 
eru: Martin Joensen, Magda 
Guttesen og Jafet Thomassen 

Matsøla Toast, kaffi/te, vaflur og 
pylsyvognur 

”Føroya Bjór” søla opnar 

Útimøti 

Útikonsert og felagssangur við 
Anfinn og vinmonnum, Bjartu 
Arge, Remi og Tummas Hera 

Miðnáttarrøða við Ben Arabo 

Fýverk aftaná miðnáttarrøðuna 

Dansur við Jens Marna Hansen & 
Kim Hansen 
Kostnaður kr. 200,- 

Kaiøkið 

 
 

 
Vatnsoyrum 

Kirkjuhúsið 

 

 
Stevnuøkið 

 

á Stakka 

á Stakka 

á Stakka 

 

á Stakka 

Stevnuøkið 

Wild West 

 

Sunnudagur 14. juli 

Kl. Frágreiðing: Stað: 

11:00-12:00 Guðstænasta í Sørvágs kirkju. 
Marjun í Kálvalíð prædikar 

Sørvágs kirkju 



W E S T T E C H 

10:30-14:00 

 

14:00-18:00 

 

15:00-18:00 

 

15:00-18:00 

 

15:00-18:00 

 
 
 
 

15:00-22:00 

17:00-22:00 

Bronsj sjálvtøkuborð 
bert kr. 155,- 

Listaframsýning Tjóðsavnið 
”Smátt - men stórt í Sørvági” 

Matsøla Pylsyvognur, kaffi/te og 
vaflur 

Framsýning Sørvágs bygdasavn 
hevur opið 

Flogbóltskapping fyri  børn 
og ung. Um veðrið er til vildar, 
verður flogbóltskapping. Tilmel- 
ding er niðrið við vøllin áðrenn 
kappingin byrjar 

Tivoli hevur opið 

Cafe Zorva hevur opið 

Hotel Vágar 

 

Sørvágs Skúli 

 

Stevnuøkið 

 

Ovarivegur 23 

 

Fótbóltsvøllu- 
rin í Sørvági 

 
 

 
Stevnuøkið 

Ovarivegur 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.wt.fo 
Sniðgeving & 

tlf: 33 33 66 wt@wt.fo W E S T T E C H 

http://www.wt.fo/
mailto:wt@wt.fo


Stuðlar: 
Til medaljur og steyp 

 
 

 

SØRVÁGS 

KOMMUNA 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vit ganga framhaldandi á odda við at menna burðardyggar og nýskapandi 

mannagongdir at ala heimsins besta laks. 

 
HiddenFjord laksur livir í einum av heimsins reinastu høvum. 

Vit leggja dent á at ala í harðbalnum økjum og at viðfara laksin skynsamt. 

Hetta er við til at geva HiddenFjord laksinum eyðkenda fríska og reina smakkin. 

 
 

www.HiddenFjord.com • P/F Luna, FO-510 Gøta, Faroe Islands • Tel +298 66 21 00 • luna@luna.fo 
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SÍ mest vinnandi flogbóltsfelagið 
í Føroyum 

 

Sørvágs Ítróttarfelag stendur 

fyri øllum flogbóltinum í 

Sørvági. Felagið er virkið, og 

hevur íðkandi leikarar frá 5 

ára aldri upp um tey fimti. 

Seinnu nógvu árini hevur SÍ 

lagt doyin á at menna allar 

leikarar, eisini tey yngstu. Tí 

hevur felagið havt løntar 

venjarar til øll liðini, frá 

teimum yngstu til tey vaksnu. 

Og tað hevur givið úrslit. 

Seinasta kappingarár fekk SÍ 

bestu ítróttarligu úrslitið hjá 

felagnum nakrantíð. SÍ vann 

8 steypafinalur. Somuleiðis 

vann flaggskipið hjá felagnum, 

meistardeildin hjá kvinnum, 

eisini steypafinaluna. Í FM 

traðkaðu  tey   ungu   veruliga 

í karakter, og SÍ vunnu 8 FM 

heitið. Í yngru deildum vunnu 

SÍ Føroyameistaraheiti í øllum 

aldursbólkum uttan einum, har 

SI tó fekk bronsu. 

SÍ er við hesum vetrinum mest 

vinnandi fløgbóltfelag í Før- 

oyum nakrantíð. So tað er ikki 

av ongum, at Sørvágur eisini 

verður kallaður flogbóltsbyg- 

din. Vit hava nógv at takka le- 

ikarum, venjarum, stuðlum og 

foreldrum fyri. 

Men  tað  er  kostnaðarmikið 

at reka eitt Ítróttafelag. Tí er 

Vestanstevnan ein møguleiki 

hjá øllum ítróttinum í  bygdi-  

ni at vinna nakrar kærkomnar 

krónir. Kappróðurin, fótbóltu- 

rin og flogbólturin eru felags 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

um stevnuna, og vóna vit at 

nógv fólk fara at hugna sær í 

Sørvági 12.-14. juli. 

Vit ynskja øllum vælkomnum. 

Eitt hjartasuff má nevnast. 

Hóast ungdómarnir í SÍ klára 

seg framúr, so eru hallarum- 

støðunar at íðka flogbólt alt 

annað enn nøktandi í Sørvági. 

Tað er við undantaksloyvi frá 

Flogbóltsambandinum, at vit 

yvirhøvur sleppa at leika dystir í 

bygdini. Hvussu leingi, vit 

kunnu vænta at varðveita 

undantaksloyvið, er ilt at meta 

um. 

Tí er størsta ynskið hjá 

Sørvágs Ítróttarfelag at fáa 

nýggja og tíðarhóskandi høll 

at venja og leika í. 

 

Vegna nevndina í SÍ 

Jørgen Niclasen, formaður 



At kenna seg heima 
 

At kenna seg heima er besta 

kenslan, og Sørvágur er mítt 

heim. Hóast verðin er stór, for- 

vitnislig og innbjóðandi, 

kanska serliga hjá ungum 

fólki, so er einki stað í 

heiminum, ið kann saman-

berast við heimstaðin. 

Í mínum huga er Sørvágur 

mið- depilin í heiminum, og er 

um- hvørvið sera trygt og 

fevnandi. Bygdafólkið er 

vinarligt,  altíð til reiðar at 

hjálpa og kenna øll hvønn 

annan. Hetta seinasta er tað, 

ið fyllir mest í mínum 

hugaheimi. Eg eri farin til Aal- 

borg í lestarørindum, og njóti 

stórbýar lívið, men ofta leita 

mínir tankar heim aftur til bar- 

na- og ungdómsárini. At vak- 

sa upp í Sørvági er heilt ser- 

ligt, og havi eg altíð sett sera 

stóran prís uppá hetta. Gran- 

nalagið eg vaks upp í, er ser- 

merkt fyri meg. Eg hevði altíð 

vinfólk rundan um meg, og al- 

dursmunur var aldrin ein trup- 

ulleiki, øll ansaðu eftir hvørjum 

øðrum. Hóast grannalagið var 

eitt trygd og álítandi umhvør- 

við, so var øll bygdin eisini við 

til at skapa hendan tryggleika. 

Man var sum barn aldrin stúrin 

fyri at ganga úti, tí man visti at 

bygdafólkið ansaði eftir sær. 

Hetta er ein kensla, ið man bert 

upplivir í heilt fáum støðum í 

heiminum, og er Sørvágur eitt 

teirra. 

Tá eg gangi á gøtuni í Aal- 

borg, við fólki, bilum og 

súkklum fúkandi um oyruni, 

leita mínir tankar ofta heim 

aftur til Sørvágs. Eg ímyndi 

mær, at eg gangi út eftir 

Bíggjarvegnum og heilsi teim-

um bilunum, ið koyra framvið. 

Møguliga steðgi eg á, at práta 

við onkran, ið er farin sama 

túrin sum eg. Somuleiðis 

ímyndi  eg mær, at eg eri farin 

ein av mínum  mongu  

túrunum  eftir Niðaravegi, 

ímeðan sólin setur vestan fyri 

Mykines. Eisini leita mínir 

tankar ofta heim í køkin hjá 

ymiskum sørvingum, har man 

nærum sjálvboðin er farin at 

fáa sær ein duss. Hetta er 

kenslan av at vera heima fyri 

meg. 



Eg haldi at man ofta er ov 

skjótur at siga, at eitt stað 

ikki hevur nóg mikið at bjóða 

sínum íbúgvum. Eg búgvi í 

dag í einum býi, ið hevur 

allar hugsandi hentleikar, 

men fyri meg manglar tann 

grundleggjandi kjarnan: 

tryggleiki og vinsemi. Um 

tann grundleggjandi kjarnan í 

einum samfelag manglar, so 

eru hinir hentleikarnir til 

fánýtis. Man kann ikki keypa 

vinsemi, hetta er viðføtt og er 

ein eginleiki sum Sørvágur he- 

vur. Sørvágur er vakrasti staður 

í heiminum, og óansæð hvar 

man hyggur, so fevnir náttúran 

Sørvág uppá ein heilt serligan 

hátt. Á sama hátt fevna Sør- 

vingar hvørjum øðrum, og er 

hetta tað sum ger okkara heim 

sermerkt. Sørvágur er mítt 

heim, og eg gleði meg at flyta 

heim aftur til Sørvágs. 

Anja Magnussen 

 
 

 
 



  



 

 
 

 

 

 

 



Góða Vestanstevnu 

Sørvágs Róðrarfelag, SÍ og 07 Vestur 

vilja hervið takka fyri allan stuðul og 

hjálp í sambandi við fyrireikingarnar 

á Vestanstevnuni og vóna, at øll fáa 

eina framúr góða stevnu. 

heini.fo 


