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HEILSAN FRÁ BORGARSTJÓRANUM 
BÁTUR ELLA BURÐUR? 
 
Run var komið í sjógvin, báturin stóð á niðasta lunni, og fyrsti 
niðursetumaðurin í Rituvík var á veg heim í Heiðar og yvir á 
Strendur eftir jarðamóður. Konan hevði fingið ilt – verkirnir  
vóru komnir. Fleiri enn 140 ár eru umliðin síðan. Tá setti hann 
sær sjálvum spurningin: Bátur ella burður?

Lívið hjá tí einstaka hongur í so mongum træðrum. Mettan  
er neyðug og andslív í ymsum brigdum er tað ikki í minni mun. 

Mentan er ikki eitt tíðarmálsligt fyribrigdi – hon er ein slóð  
eftir søguligum rásum, sum livir og mennist í gerandisdegnum. 
Arvur í menning. Í stóran mun er mentanin okkara samleiki, og 
endamálið við eini kommunalari mentanarviku er at stúgva saman í sýnisglugga eitt tilboð  
til okkum sjálvi – og vælkomnu gestir okkara. At kveikjast í og at hugna sær við, hesaferð  
í viku 17/2021.

Mentanarvikan í fjør fekk ein altjóða lúsing, fótaði sær ikki, tá ið ein lítil vera tók savningar í 
samfelagnum av fótum, men í ár royna vit aftur. Ongin ivast í týdninginum, sum mál okkara 
hevur fyri samleika okkara, tí hevur Bókasavnið við Løkin skrivað út stuttsøgukapping, og 
harumframt verður hildin ráðstevna um móðurmálið í Løkshøll í mentanarvikuni. Pallurin  
verður annars settur í øllum bygdum okkara hesa vikuna.

Per í Rituvík setti sær spurningin: Bátur ella burður? Misti hann bátin, stóð hungurin fyri durum, 
og var jarðamóðirin ikki fingin á Víkina í tøkum tíma, kundi burðurin gerast ein trupulleiki. Hann 
rakk báðum málum um eina og somu tíð – og alt gekk væl. Í dag búgva oman fyri 300 fólk í 
bygdini, sum verður 150 ára gomul jólaaftan í 2023.

Soleiðis eiga vinna og mentan at ganga hond í hond, og við hesum fáu orðum fari eg at bjóða 
øllum at vera hjartaliga vælkomin til mentanarviku okkara 2021.

Tórbjørn Jacobsen

MENTANARVIKAN SETT á flaggdegnum
Í ár samantvinna vit setanina av mentanarvikuni við flaggdagshaldið 
– og sjálvandi verður tað í snotuliga Skótahúsinum við Løkin.
 
Skráin: 
Dagurin byrjar kl. 15:00, tá ið Nes Sóknar Musikkfelag spælir. 

Tórbjørn Jacobsen, borgarstjóri býður vælkomin og setir 
mentanarvikuna 2021.

Jørgen Niclasen, landsstýrismaður heldur røðu.  
Skótar og ítróttarfeløg ganga skrúðgongu,  
sungið verður, umframt at Nes Sóknar  
Musikkfelag spælir.

Aftaná verður ein drekkamuður og høvi  
verður at spæla tombola og kondibingo,  
sum skótarnir skipa fyri. 

  SUNNUDAGIN 25. APRÍL KL. 15:00 

SKÓTAHÚSIÐ VIÐ LØKIN, RUNAVÍK

Ókeypis

DAGFØRINGAR Skráin verður javnan dagførd  
á www.visitrunavik.fo og eisini á facebook: 
Mentanarvikan í Runavíkar kommunu.
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HITT RUNAVÍK - SANGSMIÐIR HITTAST

- SAMRØÐUR UM SANGSKRIVING

Lagt er upp til eitt forvitnisligt og óformelt hugnakvøld, 
tá ið fimm sangskrivarar – heiðamaðurin Beinir Troest, 
glyvramaðurin Niclas Johannesen saman við Lenu 
Anderssen, søldfirðingurin Marius Ziska, og skálamaðurin 
Hans Jacob Kollslíð – hittast í Skótahúsinum at práta og 
hugleiða um hetta at skriva sangir og tekstir. Tey fara at 
velja løg hjá hvør øðrum og fregnast um tankar og tilgongd 
aftan fyri endaliga úrslitið av útvaldu sangunum, ið fara at 
ljóma úr hátalarunum. 

Aftan á ein steðg verður orðið frítt og spurningar kunnu 
setast úr salinum.

 SUNNUKVØLDIÐ KL. 19.00-21.00 

 
  SKÓTAHÚSIÐ VIÐ LØKIN, RUNAVÍK.

BØKUR, SØGUR OG LIST
- BÓKASØVNINI

Søguløtur
Umframt søguløturnar á Bókasavninum við Løkin mikudagin 28/4  
kl. 16:30 og á Skála bókasavni mánadagin 26/4 kl. 17:15, fara 
søgurnar eisini á ferð við Riu Tórgarð til stovnar og til Eysturoyar 
røktar- og ellisheim. 

Listaframsýning
Torfinn Jacobsen sýnir fram á Bókasavninum við Løkin alla vikuna. 

Á Skála 
Áhugavert rithøvundatiltak í Skála skúla har Sanna Klein prátar 
við Sólrún Michelsen og Turid Thomsen um rithøvundavirksemi hjá 
teimum. Hans Jacob Kollslíð og Kári Sverrason fara at spæla.

Týskvøldið 27/4 kl. 19:30. 

PISST … Upplatingartíðir
Bókasavnið við Løkin er opið yrkadagar frá kl. 13-18 og leygardag  
frá kl. 10-14.

Bókasavnið á Skála er opið mánadagar frá kl. 17:00-19:00.
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 11:30-21:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  
Heiðavegur 51, Saltangará

 13:00-18:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.
 16:00-18:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 

Heiðavegur 32, Saltangará Framsýning við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð. 

 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 
- Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi. 

 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 
– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.

 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 17:15-17:45 	 Søguløta	fyri	børn	og	barnsligar	sálir	á bókasavninum á Skála, Skála
	 18:00	 	 	The	Greatest	Showman	Løkshøll, Runavík 

- Sjónleikur hjá 10. flokkunum í Runavík og á Toftum.  
Atgongumerki á loksholl.fo, kostnaður kr. 100.

 19:00 	 Konsert	við	Kóri	Glyvra	Kirkju	Glyvra kirkja, Glyvrar
 19:30-20:30 	 	Frá	ríkisdagsvali	í	Skálafirði	til	valstað	í	hvørjari	bygd	 í Gamla skúlanum  

í Skálafirði, Skálafjørður  Helgi Jacobsen hugleiðir um politisku gongdina í Eysturoy.
	 19:30		 	 	Bindiskeið	við	Sáru	Mrdalo	frá	Navia	Æðuvík camping, Æðuvík  

Tilmelding á 219281, kostnaður kr. 150.  
	 20:00	 	 	The	Greatest	Showman	Løkshøll, Runavík 

- Sjónleikur hjá 10. flokkunum í Runavík og á Toftum.  
Atgongumerki á loksholl.fo, kostnaður kr. 100.

TÝSDAGUR 27. APRÍL
Kl. 9:00-16:00   Endurnýtslulist	Heiðavegur 26, Saltangará 

Børn úr 2. flokki úr frítíðarskúlanum í Rituvík hava evnað myndir úr lutum, tey hava 
funnið í náttúruni. Hesar verða sýndar fram í kommunuskrivstovuni.

 10:00-17:30 	 Handlarnir	lata	upp	

 10:00-17:30   Listaframsýning	v/	Erlu	Jarnskor	Ellingsgaard	Blómuhandilin Orkis, Heiðavegur 
49, Saltangará 

 11:30-21:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  
Heiðavegur 51, Saltangará

 11:00-14:00   Søgur	á	ferð	til stovnar og ellisheim í kommununi  
Ria Torgarð lesur søgur úr Mumidali. Sí nærri kunning á s. 4.   

 13:00-18:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.

SKRÁIN
LEYGARDAGUR 24. APRÍL 
Kl. 16:30–17:30  Fernisering við Tróndi Patursson Glyvra kirkja, Glyvrar Kórið Silvitni framførir.
 20:00-21:30 	 Geytafilmar	Løkshøll, Runavík  
    Runavíkar kommuna er høvuðsstuðul hjá Geytavirðislønunum, og í tí sambandi verða 

filmarnir, ið vóru við til Geytavirðislønirnar 2021, vístir.

SUNNUDAGUR 25. APRÍL
Kl. 11:30-21:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  

Heiðavegur 51, Saltangará
 14:00-17:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.
 16:00-18:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 

Heiðavegur 32, Saltangará Fernisering við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð. 

 15:00-16:00 	 	Mentanarvikan	verður	sett	Skótahúsið við Løkin, Runavík sí nærri kunning á síðu 3.
 15:00-16:00   Flaggdagshald Skótahúsið við Løkin, Runavík Sí nærri kunning á síðu 3.
 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 

- Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi.
 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 16:00-20:00 	 	Jørgin	Olsen	hevur	málningaframsýning í Bátafelagnum á Bakka, Niðri á Støð, Glyvrar
 17:00–18:00 	 	Kahyttin	letur	upp	við bátahylin á Skála Alment hátíðarhald við røðum o.ø.
 19:00–21:00   HITT RUNAVÍK Skótahúsið við Løkin, Runavík 

Tiltakið har sangsmiðir hittast, práta og hugleiða um hetta at gera løg og yrkja. Sí nærri 
kunning á síðu 5. 

MÁNADAGUR 26. APRÍL
Kl.  9:00-16:00 	 	Endurnýtslulist	Heiðavegur 26, Saltangará 

Børn úr 2. flokki úr frítíðarskúlanum í Rituvík hava evnað myndir úr lutum, tey hava 
funnið í náttúruni. Hesar verða sýndar fram í kommunuskrivstovuni.  

 10:00-17:30 	 Handlarnir	lata	upp		

 10:00-11:00 	 Felags	morgunsangur	og	sangløta í Skála skúla, Skála Nærri kunning s. 20.
 10:00-17:30   Listaframsýning	v/	Erlu	Jarnskor	Ellingsgaard	Blómuhandilin Orkis, Heiðavegur 

49, Saltangará
 11:00-15:30   Søgur	á	ferð	til stovnar og ellisheim í kommununi  

Ria Torgarð lesur søgur úr Mumidali. Sí nærri kunning á s. 4.  

Ókeypis  = 
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 11:30-21:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  
Heiðavegur 51, Saltangará

	 12:00-18:00	 	 	Støkk	upp	handil	Gula kiosk, Heiðavegur 38, Saltangará 
við føroyskari sniðgeving, elsabech.

 13:00-18:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.
 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 

- Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi.
 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 

– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.
 16:00-18:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 

Heiðavegur 32, Saltangará Framsýning við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð.

 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 16:00-20:00 	 	Jørgin	Olsen	hevur	málningaframsýning í Bátafelagnum á Bakka, Niðri á Støð, Glyvrar
 16:30-17:00 	 Søguløta	fyri	børn	og	barnsligar	sálir á Bókasavninum við Løkin, Runavík
	 19:00-22:00	 	 	Bindiskeið	v/	Sáru	Mrdalo	og	Tóru	Joensen	frá	Navia	Í skúlanum á Skála, Skála  

„Vit binda bundnaturriklæði“. Tilmelding krevst. Sára 789094, Tóra 227601.
 19:00-21:30 	 	‘Føroya	mál	á	manna	tungu’	Løkshøll, Runavík 

- eitt áhugavert orðaskifti um móðurmálið. Nærri kunning á síðu 21.

HÓSDAGUR 29. APRÍL
Kl 9:00-16:00   Endurnýtslulist	Heiðavegur 26, Saltangará 

Børn úr 2. flokki úr frítíðarskúlanum í Rituvík hava evnað myndir úr lutum, tey hava 
funnið í náttúruni. Hesar verða sýndar fram í kommunuskrivstovuni.

 10:00-17:30 	 Handlarnir	lata	upp		

 10:00-17:30   Listaframsýning	v/	Erlu	Jarnskor	Ellingsgaard	Blómuhandilin Orkis, Heiðavegur 
49, Saltangará

 11:30-21:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  
Heiðavegur 51, Saltangará

	 12:00-18:00	 	 	Støkk	upp	handil	Gula kiosk, Heiðavegur 38, Saltangará 
við føroyskari sniðgeving, elsabech.

 13:00-18:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.
	 14:00-18:00	 	 	Endurnýtslucafé	í	Skála	skúla	Skála  

– peningurin, sum kemur inn fer óskerdur til Reyða kross. 
 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 

- Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi.

 16:00-18:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 
Heiðavegur 32, Saltangará Framsýning við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð. 

 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 
– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.

 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 
- Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi.

 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 16:00-19:00   NÁTTÚRUPRENT Skúlin við Løkin, Runavík 

Verkstova við Edith Mørkøre í handverkara- og listastovuni. 
Tilmelding krevst. litbrigdi.net.

	 16:00-19:00	 	 	Verkstova	í	leirarbeiði	á Sandi 2, Søldarfjørður 
fyri børnum 6-10 ár v/Petsiu Skibenæs. 
Kvøldskúlin í Søldarfirði, Kostnaður: kr. 200, Tilmelding á telefon: 220455. 

 16:30-17:30 	 	Robotsmiðjan	Skúlin í Søldarfirði 
Ert tú í millum 3-7 ár og elskar at skrúva? So kanst tú saman við einum vaksnum royna 
teg í Søldarfirði. Um tit eiga eina skrúvumaskinu, ert tú vælkomin at hava hana við.

 17:00-18:00 	 	Orkesturkonsert	í	Glyvra	kirkju	Glyvra kirkja, Glyvrar  
Skála skúlaorkestur, Eysturoyar symfoniorkestur og Nes sóknar skúlaorkestur framføra.

	 18:00	 	 	The	Greatest	Showman	Løkshøll, Runavík 
- Sjónleikur hjá 10. flokkunum í Runavík og á Toftum.  
Atgongumerki á loksholl.fo, kostnaður kr. 100.

 19:30-20:30 	 	Rithøvundakvøld	við	Sólrún	Michelsen	og	Turid	Thomsen	 
Í Skála skúla, Skálavegur 194, Skála 
Áhugaverd samrøða við rithøvundarnar um kynstrið at skriva og bókmentir teirra.  
Hans Jacob Kollslíð og Kári Sverrisson spæla nøkur løg.

	 20:00	 	 	The	Greatest	Showman	Løkshøll, Runavík 
- Sjónleikur hjá 10. flokkunum í Runavík og á Toftum.  
Atgongumerki á loksholl.fo, kostnaður kr. 100. 

MIKUDAGUR 28. APRÍL
Kl 9:00-16:00   Endurnýtslulist	Heiðavegur 26, Saltangará 

Børn úr 2. flokki úr frítíðarskúlanum í Rituvík hava evnað myndir úr lutum, tey hava 
funnið í náttúruni. Hesar verða sýndar fram í kommunuskrivstovuni.

 10:00-17:30 	 Handlarnir	lata	upp		

 10:00-17:30   Listaframsýning	v/	Erlu	Jarnskor	Ellingsgaard	Blómuhandilin Orkis, Heiðavegur 
49, Saltangará 

 10:00-13:00   NÁTTÚRUPRENT Skúlin við Løkin, Runavík 
Verkstova við Edith Mørkøre í handverkara- og listastovuni. 
Tilmelding krevst. litbrigdi.net.
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 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 
– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.

 16:00-18:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 
Heiðavegur 32, Saltangará Framsýning við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð.

 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 16:00-20:00 	 	Jørgin	Olsen	hevur	málningaframsýning í Bátafelagnum á Bakka, Niðri á Støð, Glyvrar
	 16:00-18:00	 	 	Dansiskúlin	í	høllini	í	Glyvra	skúla	Glyvrar 

 16.00-16.45: Prinsessuskúli 4-7 ár.  
17.00-17.30: Kom og dansa við tíni bamsu 2-4 ár.  
17.45-18.30: Hiphop verkstova 7-12 ár. 
Kostnaður kr. 60. Tilmelding á telefon: 255038.

 16:00-16:40 	 	Gongutúrur	í	Funningsbygd	við	ferðaleiðara	Funningur  
Byrjað verður í kirkjuni. Farið verður gjøgnum bygdina og vitjað verður í Ólvustovu og 
Atustovu. Nærri kunning á síðu 22. 

 16:45-17:20 	 Marius	framførir	í	kirkjuni	í	Funningi	Funningur
	 17:00-20:30	 	 	Rødd	og	framburður.	Skeið	við	Riu	Tórgarð	Runavík  

Fá grundleggjandi arbeiðsamboð og vegleiðing í, hvussu tú kanst menna røddina og tora 
betur at stíga fram og taka orðið. 
Tilmelding krevst, sí atgongumerki.fo.  

 17:00-18:00 	 	„Ein	megnar	kvinna	úr	Lamba“	Lamba  
– Fyrilestur v/ Onnu Tróndargjógv, forkvinnu, um tá ið Kongshavnar kvinnufelag varð sett 
á stovn og høvuðskreftirnar handan felagið.  

 17:00-18:00 	 	Matinée	við	Tórshavnar	Kamarkóri í Rituvíkar kirkju, Rituvík 
Skráin er sera fjølbroytt og fevnir um bæði stillar yndisligar sangir og lívligar rútmiskar 
sangir. Kórleiðari er Bernharður Wilkinson.

 17:30 	 	Framløgur	í	skúlanum	í	Funningi	Funningur 
Um dansistovuna, har m.a. Tórbjørn Jacobsen, borgarstjóri og Allan Norðgerð, byggi-
frøðingur luttaka. Bygdarfelagið skipar fyri sølu av breyði, kaffi, køkum o.ø. Nærri kunning 
á síðu 14. 

	 19:00-20:30	 	 	Kvøldseta	í	Fornminnafelagshúsinum	á	Skála	Skála 
Kvøldseta við áhugaverdum frásagnum. Nærri kunning á síðu 20. Kostnaður kr. 50. 

	 20:00	 	 	Whiskeysmakking	við	Rúna	Nielsen – Matstovan á Hotel Runavík, Runavík 
Tilmelding krevst, sí atgongumerki.fo.

	 20:00-21:00	 	 Felagssangur	í	skúlanum	í	Funningi	Funningur
	 21:00	 	 	Almennur	føroyskur	dansur	í	skúlanum	í	Funingi	Funningur 

Eysturoyar dansifelag er við.
	 21:00-22:00	 	 	Dupultkonsert	í	Løkshøll	v/	JASMIN	og	Joe	&	the	Shit	Boys	Løkshøll, Runavík  

Atgongumerki.fo.

FRÍGGJADAG 30. APRÍL
Kl 11:30-22:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  

Heiðavegur 51, Saltangar
 13:00-18:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
 13:00-17:00 	 	Opin	slupp	–	Johanna	TG326	bjóðar	fólki	umborð	Saltangará  

Sluppin liggur við havnalagið í Saltangará, sunnan fyri Faroe Origin.
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.
 14:00-16:00 	 	Musikkstevnan 

Á hvørjum ári savnast horn- og harmoniorkestrini í Føroyum til árligu musikkstevnuna, 
og í ár skipar NSM fyri stórari konsert. Hvørt orkestur spælir trý løg, og úrvalið av tónleiki 
er sera fjølbroytt. Tiltakið er ókeypis, men tilmelding krevst, atgongumerki.fo.

	 14:00-18:00	 	 	Rødd	og	framburður.	Skeið	við	Riu	Tórgarð	Runavík  
Fá grundleggjandi arbeiðsamboð og vegleiðing í, hvussu tú kanst menna røddina og tora 
betur at stíga fram og taka orðið. 
Tilmelding krevst, sí atgongumerki.fo.

 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 
– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.

 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 
- Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi.

 15:00-16:00   Fyrilestur við Bergi Djurhuus Hansen Oyndarfjørður 
Fyrilestur um K.O. Viderø og ritverk hansara í Oyndarfjarðar kirkju. 

 16:00-17:30  	 	Gongutúrur	Oyndarafjørður	–	Elduvík	Oyndarfjørður – Elduvík 
Vit byrja við skúlan í Oyndarfirði, og Poul Johannes Reyná er ferðaleiðari.  
Møguleiki er at keypa okkurt til matna frá heimablídni í Elduvík.  

 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 16:00-20:00 	 	Jørgin	Olsen	hevur	málningaframsýning í Bátafelagnum á Bakka, Niðri á Støð, Glyvrar

	 19:00-20:00	 	 Konsert	við	strúkikvartett	í	Elduvíkar	kirkju	Elduvík
	 19:00-20:30	 	 	Slupp-	og	grilltúrur	við	Johonnu	TG	326	Saltangará 

Slupptúrurin byrjar og endar við havnalagið í Saltangará. Umframt túrin á sluppini er 
grillaður búffur, salat og epli ella ein barnamatskrá við í prísinum.  
Kostnaður: vaksin kr. 200, børn kr. 100. Tilmelding á atongumerki.fo. 

LEYGARDAG 1. MAI
 9:00-12:00 	 	„Av	Tinghellu	á	Førjaklettin“	Bylgjan, Runavík. 

Stórt hátíðarhald í sambandi við bókaútgávu. Nærri kunning á síðu 14.
	 10:00-00:00	 	 	OPEN	BY	NIGHT	–	Handlarnir	hava	opið 

Nærri kunning síða 19. 

22
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 10:00-00:00   Listaframsýning	v/	Erlu	Jarnskor	Ellingsgaard	Blómuhandilin Orkis, Heiðavegur 
49, Saltangará

	 10:00-00:00	 	 	Støkk	upp	handil	Gula kiosk, Heiðavegur 38, Saltangará 
við føroyskari sniðgeving, elsabech.

	 10:00-15:00	 	 	Bindiskeið	v/	Sáru	Mrdalo	og	Tóru	Joensen	frá	Navia	Í skúlanum á Skála, Skála 
„ Vit binda bundnaturriklæði“. Tilmelding krevst. Sára 789094 Tóra 227601.

 10:00-14:00 	 Listaframsýning	v/Torfinni	Jacobsen	Bókasavnið við Løkin, Runavík
 10:30-17:00  Bóndagarðsdagar í Hanusarstovu Æðuvík
	 11:00	 	 	Gin	yoga,	sjósvimjing	og	heitur	pottur	á	Glyvrastrond	Glyvrar 

Kostnaður kr. 199. Tilmelding á telefon 256653. 
 11:00-13:00 	 	Opin	slupp	Saltangará 

– Johanna TG326 bjóðar fólki umborð. Sluppin liggur við havnalagið í Runavík, sunnan fyri 
Faroe Origin.

 11:30-22:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  
Heiðavegur 51, Saltangar

	 12:00-00:00	 	 Støkk	upp	handil	við	All	About	U í Shari, Saltangará
 12:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 13:00-18:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 

– Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi. 
	 14:00-15:30	 	 	Slupp-	og	grilltúrur	við	Johonnu	TG	326	Saltangará 

Slupptúrurin byrjar og endar við havnalagið í Saltangará. Umframt túrin á sluppini er 
grillaður búffur, salat og epli ella ein barnamatskrá við í prísinum.  
Kostnaður: vaksin kr. 200, børn kr. 100. Tilmelding á atongumerki.fo. 

 14:00-17:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 
Heiðavegur 32, Saltangará Framsýning við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð.

	 14:00-17:00	 	 	Lonarábit	í	Glyvralon	Langanesvegur 3, Glyvrar, Glyvrar  
– bílegg borð á glyvralon@glyvralon.fo ella á 215764. 

	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  
Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.

 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 
– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.

	 16:00-19:00	 	 	Verkstova	í	leirarbeiði	á Sandi 2, Søldarfjørður 
fyri børnum 6-10 ár v/Petsiu Skibenæs. 
Kvøldskúlin í Søldarfirði, Kostnaður: kr. 200, Tilmelding á telefon: 220455.

 16:00-00:00 	 	Jørgin	Olsen	hevur	málningaframsýning í Bátafelagnum á Bakka, Niðri á Støð, Glyvrar
 17:00 	 Útikonsert	við	Halli	Joensen	balkongin - Betri, Heiðavegur 17, Saltangará

	 18:00-19:30	 	 	Slupp-	og	grilltúrur	við	Johonnu	TG	326	Runavík 
Slupptúrurin byrjar og endar við havnalagið í Runavík. Umframt túrin á sluppini er grillaður 
búffur, salat og epli ella ein barnamatskrá við í prísinum.  
Kostnaður: vaksin kr. 200, børn kr. 100. Tilmelding á atongumerki.fo.

	 21:00	 	 	Stór	konsert	við	Eivør í Løkshøll, Runavík 
Atgongumerki.fo.

 22:00 	 Jens	Marni	Hansen	spælir	í	Nema Heiðavegur 13, Saltangará

SUNNUDAGUR 2. MAI
Kl. 11:30-21:00 	 	Listaframsýning	við	Jákup	Peturi	Gaardlykke	á loftinum á Café Cibo.  

Heiðavegur 51, Saltangar
 13:00-17:00  Bóndagarðsdagar í Hanusarstovu Æðuvík
	 14:00-17:00	 	 	Lonarábit	í	Glyvralon	Langanesvegur 3, Glyvrar 

- bílegg borð á glyvralon@glyvralon.fo ella á 215764. 
	 14:00–20:00	 	 	70’ara	café	Æðuvík camping, Æðuvík  

Smyrjibreyð, køka, skons og drykkivørur fáast til keyps. Retro lutir verða til sølu.
 14:00 	 	Ævintýraferðin	Løkshøll, Runavík 

– við eini rúgvu av ljóðførum, snedigum søgum og stuttligum sangum fara Dánjal og Búi 
á pall.

 14:00-17:00 	 	Fýra	profilar	–	ein	spennandi	framsýning	við	stórum	kontrastum	 
Heiðavegur 32, Saltangará Framsýning við listaverkum eftir Eli Smith, Finleif Mortensen, 
Silju Eystberg og Hanna Bjartalíð.

 15:00-17:00 	 	Rík	eru	gomul	minni	Gamli Handil, Gulasteinsvegur 6, Saltangará 
– Ein myndaframsýning um vinnu, lív og vøkstur við sjóvarmálan í kommununi.

 15:00-18:00   Fjallgonga Bygdasavnið Forni, Glyvravegur 14, Glyvrar 
– ein framsýning við myndum og lutum av fjallgongu. Kostnaður kr. 50.

 16:00-18:00 	 Tróndur	Patursson	sýnir	fram	listaverk	Glyvra kirkja, Glyvrar
 16:00-20:00 	 	Jørgin	Olsen	hevur	málningaframsýning í Bátafelagnum á Bakka, Niðri á Støð, Glyvrar
	 20:00-21:00	 	 	Hinumegin	Ringvegin	Trio	í Løkshøll, Runavík 

v/ Kára P, Finni Hansen og Edvardi Nyholm Debess, atgongumerki.fo. 
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„AV TINGHELLU Á FØRJAKLETTIN“ 

STÓRT HÁTÍÐARHALD Í SAMBANDI VIÐ BÓKAÚTGÁVU

Runavíkar kommuna er ein samansett og sera fjølbroytt kommuna; 
landafrøðiliga er talan um landsins størstu kommunu, bygdir og firðir 
skoða í allar ættir, og við tíðini er eldri og nýggjari søga runnin saman 
í eina felagskommunala søgu, sum Helgi Jacobsen hevur fest á blað í 
útgávuni Av Tinghellu á Førjaklettin.

 9:00 Dyrnar lata upp

 9:30 Petur Hansen, form. í mentanarnevndini, bjóðar vælkomin

 9:40 Kór Glyvra Kirkju syngur 

 10:00  Kári Egholm Jacobsen, fyrrv. form. í mentanarnevndini, sigur 
frá tilgongdini

 10:08  Jassarnir spæla

 10:25  Helgi Jacobsen, rithøvundur, greiðir frá søguni og útgávuni

 10:55  Enekk framføra

 11:15   Tórbjørn Jacobsen, borgarstjóri, handar fyrrv. borgarstjórum  
í Runavíkar kommunu útgávuna

 11:40  Vinnarar av stuttsøgukappingini verða kunngjørdir

 12:00  Liðugt 

Allir borgarar í kommununi eru hjartaliga vælkomnir!

  LEYGARDAGIN 1. MAI KL. 9:00-12:00 

  BYLGJAN, RUNAVÍK 

LØKSHØLL
Atgongumerki fáast á www.loksholl.fo

Eivør
  LEYGARKVØLD 1. MAI KL. 21:00

JASMIN og Joe & The Shitboys 

 HÓSKVØLD 29. APRÍL KL. 21:00-22:00

Hinumegin Ringvegin  
trio v/ Kára P, Finni Hansen  
og Edvardi Nyholm Debess 

 SUNNUKVØLD 2. MAI KL. 20:00 

S
krá: 

PISST … 
VINNARAR AV STUTTSØGUKAPPINGINI VERÐA KUNNGJØRDIR

og kommunan bjóðar morgunmat
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ÓkeypisLISTAMELDUR
Í mentanarvikuni eru fleiri forkunnugar listaframsýningar, ið byrja  
við ferniseringini hjá Tróndi Patursson. 

Tað, sum eyðkennir verkini sum heild, eru mótsetningar. Úr rúgvuni 
kunnu nevnast, at Eli Smith og Finleif Mortensen eru á hvør á sín hátt 
kendir fyri at tulka okkara landsløg. Silja Eystberg umboðar yngra 
ættarliðið innan myndlistina við sínum sterku litum og myndaevnum. 
Aldurmunurin er stórur, innihaldið er fjølbroytt og úttrykkið spennir víða. 

Tróndur Patursson – Glyvra Kirkja (Kirkjugøta, Glyvrar)
Ferniseringin verður hildin leygardagin 24. apríl kl. 16.30  
har Meinhard Bjartalíð bjóðar vælkomin. Silvitni framførir  
nøkur løg, og Tróndur hugleiðir um síni listaverk. 

Torfinn Jabobsen – Bókasavnið við Løkin (Rókarvegur 1, Runavík)

Jákup Petur Gaardlykke – Café Cibo (Heiðavegur 53, Saltangará)

Endurnýtslulist – Kommunuskrivstovan (Heiðavegur 26, Saltangará)

Jørgin Olsen – Bátafelagið á Glyvrum (Niðri á Støð 1, Glyvrar)

Erla Jarnskor Ellingsgaard – Orkis (Heiðavegur 49, Saltangará)

Smith, Mortensen, Eystberg og Bjartalíð – Heiðavegur 32, Saltangará
Áhugaverd listaframsýning við verkum eftir Eli Smith,  
Finleif Mortensen, Silju Eystberg og Hanni Bjartalíð.  
Fernisering verður sunnudagin 25. apríl kl. 16.30.

RÍK ERU GOMUL MINNI
EIN MYNDAFRAMSÝNING UM VINNU, LÍV  
OG VØKSTUR VIÐ SJÓVARMÁLAN Í KOMMUNUNI 

Framburðurin í Føroyum hendi við sjóvarmálan. Fongurin varð avreiddur til 
handlarnar í fjøruni, og fiskurin varð vaskaður og turkaður á hellum og fiskastykkjum 
við sævarstrond. Tey stóru handilsvirkini komu við nýlagdar brúgvar, har sildadriftin 
var eitt gott íkast. Stóru havnirnar øktu inntøkurnar, ið fíggjaðu sosialar veitingar, 
skúlar, vegagerð og mentanarligt virksemi. Við sjóvarmálar var eisini savningin í 
mjólkar- og rutusambandinum. Fyrstu ítróttarvøllirnir lógu á havnaløgunum, og 
landgongdin hjá bretsku hermonnunum var mikil á Kongshavnar strondum. 

Myndaframsýningin verður at uppliva frá 25. apríl til 2. mai í Doktaragarðinum og 
Gamla handli við havnalagið í Saltangará. Við at ganga 100m niðan á Visit Runavík  
er møguleiki at uppliva enn eina áhugaverda myndaframsýning við gerandismyndum 
frá seinasta árið. 
 

   UPPLATINGARTÍÐIR ERU HESAR:  
15.00-17.00; SUNNUDAG 25. – FRÍGGJADAG 30. APRÍL. 
13.00-18.00; LEYGARDAG 1. MAI. 
15.00-17.00; SUNNUDAG 2. MAI.

  GULASTEINSVEGUR 6, SALTANGARÁ
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ÓkeypisÆVINTÝRAFERÐIN
Við gittara, klaveri og kontrabassi og eini rúgvu av snedigum og 
stuttligum sangum, fara Dánjal Kagadingdingkagadingdingkagadum og 
Búi Sibbidibbidimdimdubadabadam á pall á mentanarvikuni í Runavík.

Tiltakið er ókeypis, men neyðugt er við tilmelding.

  SUNNUDAG 2. MAI KL. 14  LØKSHØLL, RUNAVÍK  BØRN

OPEN BY NIGHT - við tilboðum, kappingum og upplivingum

MÁNADAG 26. APRÍL–HÓSDAG 29. APRÍL: OPIÐ TIL KL. 17.30 
OPEN BY NIGHT: LEYGARDAG 1. MAI FRÁ KL. 10.00-00.00
Nærri kunning um tilboð, kappingar og treytir á facebooksíðunum hjá ymsu 
handlunum

SHARI  Heiðavegur 40, Saltangará
·  20% av allari vøru í handlinum. Tey, ið keypa, 
eru við í luttakastinum um fleiri spennandi 
vinningar. 

·  Vit fara at bjóða kaffi og okkurt leskiligt undir 
góman. 

BERGLON  Heiðavegur 9-11, Saltangará
·  Spennandi GITIKAPPING. Vinn gávukort  
frá Hafnia, Brandan og matstovum teirra. 

·  Søluframsýning við Hallbera, KW art og  
RN design

·  Til børnini leygardag: Poppkorn, hjálp Leiku og 
Leika at finna heim, fiskibrunnur, teknikapping 
við disney-tema, myndaboks og mangt annað. 

NEMA  Heiðavegur 13, Saltangará
·  Snake kapping við Nokia 3310, har  
møguleikin er at vinna einar Airpods Pro. 

·  Livandi tónleikur við Jens Marna Hansen  
kl. 22.00 leygarkvøldið. 

·  Vinnarin av Snake kappingini verður 
kunngjørdur eftir framførsluna. 

ORKIS  Heiðavegur 49, Saltangará
·  LISTAFRAMSÝNING við Erlu Jarnskor 
Ellingsgaard frá 26. apríl til 1. mai. 

·  Søtliga selur køkutapas og VistGrøði  
ymiskt í leysvekt leygardagin frá kl. 14.00. 

·  Náttúrusápa/krem frá Mary NO 1 verður  
til sølu frá kl. 13.00 leygardagin. 

SHOP-IN  Glyvravegur 17, Glyvrar
Diana Jacobsen selur smykkur gjørdar úr  
tilfeingi úr fjøruni. 

DIANA  Heiðavegur 56, Saltangará
Til „Open by night“ leygardag, hava  
vit perlumagiska verkstovu.

STØKK-UPP HANDLAR  Heiðavegur 38
ELSABECH verður í Gulu Kioskini. 
Opið er mikudag og hósdag frá 12.00 til 18.00 
og leygardag frá 10.00 til 00.00. 

ALL ABOUT YOU selur breitt úrval av 
neglavørum í hágóðsku leygardagin frá  
kl. 12.00 til 00.00 í Shari. 

Vælkomin á  
BÓNDAGARÐSDAGAR 
Vit fara at hava ponyríðing, fiskibrunn, høsnabingo, blómubinding, 
framsýning, matsølu, teknistovu, og sjálvandi vera øll djórini á 
bóndagarðinum við. Tiltakið sjálvt er ókeypis, men tó er tað ymiskt 
virksemi, sum fer at kosta. Tiltakið hevur til endamáls at varpa ljós  
á føroysk húsdjór, lívið á bóndagarðinum og at skapa hugnalig minni  
fyri alla familjuna.

  LEYGARDAG 1. MAI 10:30-17:00  ÆÐUVÍK  BØRN 
SUNNUDAG 2. MAI 13:00-17:00  

Til børn og barnsligar sálir
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SKÁLA OG SKÁLAFJØRÐUR
– BROT ÚR SKRÁNNI 

Sjóneykan er sett á móðurmálið, eins og dentur eisini verður 
lagdur á siðir og gamlar søgur her um leiðir. Byrjað verður í 
gamla skúla í Skálafirði kl. 19:30 mánakvøldið undir heitinum 
„Frá ríkisdagsvali í Skálafirði til valstað í hvørjari bygd“. Tá fer 
Helgi Jacobsen at hugleiða um politisku gongdina í Eysturoy,  
frá tá ið Skálafjørður var einasta valstað í Eysturoy og til 
nútíðar politiska landslagið. 

Á kvøldsetu í fornminnafelagshúsinum á Skála hóskvøldið 
29. apríl kl. 19 verða áhugaverdar frásagnir frá tveimum 
skálakonum, sum hava rundað tey níti. Tað eru Palma  
Dahl-Christiansen og Jóhanna Johansen, ið føra okkum 
aftur í tríati árini. Nomið verður eisini við krígsárini, tá ið teir 
bæriligu bretsku hermenninir í sínum vøkru hermannabúnum 
gjørdu innrás í bygdina við sjokolátu og tyggigummi. 

Felagssangur og ein góður drekkamunnur er eisini á skránni. 
Kostnaður: 50 kr.

Mánamorgun 26. apríl klokkan 10 býður Skála skúli 
almenninginum við til felags morgunsang, har skúlakórið eisini 
fera at syngja og spæla. Endurnýtslucafé verður hósdagin 29. 
apríl frá kl. 14–18, peningurin, sum kemur inn, fer til Reyða 
kross. 

Hetta er bert brot úr fjølbroyttu skránni úr økinum. 

MÁLFUNDUR - FØROYA MÁL Á MANNA TUNGU

Samskiftismiðil og ein partur av samleika okkara alt um eina leið.  
Ein væl vovin ósjónligur strongur, sum gongur ígjøgnum heilar og  
hjørtu á øllum okkum, sum eiga tjóðina – Føroyar. 

Vit eiga øll at skifta orð um støðu málsins frá tíð til aðra  
– tí vit eru málið og øvut. 

Mentanarvikan leggur við hesum málfundinum sítt klípi í hendan  
varðan - hesa áhaldandi røkt.

Mikukvøldið 28. apríl verður skipað fyri orðaskifti um Føroya mál,  
har fólkið sleppur til orðanna. 

Solby A. Christiansdóttir er orðstýrari.

19:00 – 19:10  Tórbjørn Jacobsen, borgarstjóri, bjóðar vælkomin.

19:10 – 19:40   Ivan Niclasen, kringvarpsstjóri, greiðir frá málpolitikkinum 
hjá KVF í mun til tær skyldur og ábyrgdir, ið liggja á public 
service stovninum.

19:40 – 20:10  Orðaskifti millum luttakarar

20:10 – 20:30  Stongum og Guttesen framføra

20:30 – 21:00   Jonhard Mikkelsen, stjóri Sprotans, greiðir frá, hvussu 
málsligu amboðini eru ment seinastu 20 árini, og hvørjum 
arbeitt verður við nú.

21:00 – 21:30  Orðaskifti millum luttakarar
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FUNNINGUR 
– TIL GAMAN OG ÁLVÁRA

Funningur er kend dansibygd burturav. Dansistovan sum m.a. hevur verið 
brúkt til bæði dans og sjónleik, verður umvæld. Nú kanst tú hoyra tær 
persónligu søgurnar, hoyra tónar frá Mariusi, ið fara at ljóma úr kirkjuni,  
og hoyra nærri um verkætlanina í Dansustovuni. 

Vit síggjast í Funningi

16:00 – 16:40 Gongurtúrur í Funningsbygd við ferðaleiðara. Byrjað  
verður í kirkjuni. Farið verður gjøgnum bygdina og vitjað verður  
í Ólvustovu og Atustovu.

16:45 – 17:20 Marius framførir í kirkjuni

17:30 Framløgur í skúlanum:  
Til alla lukku verður dansistovan í Funningi umvæld, men hvussu gongst  
so við hesari verkætlan? Verður nátthúsið liðugt og ikki minst, hvussu  
fer tað at síggja út. 

Tó, mest tað áhugaverda er ivaleyst at hoyra søguna, um hvussu tað  
var at vaksa upp í Funningi við einari dansistovu, ið var eitt virkið 
mentanarhús. Tey trý, Tórbjørn Jacobsen, borgarstjóri, Allan Norðgerð, 
byggi frøðingur og Karin Højsted Brattaberg greiða frá hesari verkætlan 
og um lívið í Funningi fyrr og nú. 

Bygdafelagið skipar fyri sølu av m.a. breyði og kaffi/køkum. 

20:00 Felagssangur í skúlanum í Funningi. 

21:00 Almennur føroyskur dansur í skúlanum. Eysturoyar dansifelag er við. 
Søla av breyði og kaffi/køkum o.ø. verður aftaná. 

HJARTALIGA VÆLKOMIN  
TIL MENTANARVIKU OKKARA 2021
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Loys krossorðagátuna og ver við í kappingini um eitt gávukort frá NEMA. 

Finn loyniorðið í talmerktu rútunum og lat síðuna inn í Visit Runavík, Heiðavegur 13, Saltangará.  
Set navn og telefonnr. á seðilin. Vit kasta lut mánadagin 10. mai 2021 

Navn: 

Telefon: 




