Fjarðastevnan 2018
Fríggjadagin 6. juli
00.00 – 24.00

Vestmanna Camping er opið - kontaktpersónur er Bjørg á Rógvi, tlf. 212245

09.00 – 18.00

Fjørðukrógvin & Søgusavnið eru opin.

10.00 –

Siglt verður undir Vestmannabjørgini - bíleggið pláss á www.skuvadal.fo ella ringið á tlf. 471500.

13.00 – 18.00

Krambúðin í John’sa handli er opin við tógvi og dygdargóðari heimavirkaðari vøru til sølu.
Í íbúðini er hugnalig kaffistova, har til ber at keypa ein drekkamunn.

17.00 – 20.00

Málningaframsýning og filmklip við Ran Levy-Yamamori í Sýslumanshúsinum.

17.00 – 02.00

Café Disvoy er opin.

18.00 –

Actionboats á vágni – túrar við skjóttgangandi bátum.

18.00 –

Tatanka hevur hoppiborgir og aðrar aktivitetir fyri børn á kaiøkinum.

18.45 –

Skrúðgonga við ítróttarfólki hjá VÍF frá Ítróttarhøllini og oman til Undirhúsið.

19.00 –

Føroya Regatta 2018 kemur til Vestmanna og skipini leggja at á Heyganesi
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, bjóðar vælkomin og setir stevnuna.

19.00 –

Opið hús í Undirhúsinum og á Bryggjuni, har HM-fjórðingsfinala verður víst. Brasil-Belgia.

19.30 –

Regatta’in skipar fyri skattajakt fyri børnum.

19.30 –

Pylsur verða grillaðar við Undirhúsið og okkurt leskandi fæst afturvið.

21:00 –

Summarbál við felagssangi og lutaseðlasølu á kaiøkinum – Hilmar Jan Hansen flytur fram røðu.

22:00 –

Konsert fyri ung á Staðnum. Rock og Rapp

Leygardagin 7. juli
00.00 – 24.00

Vestmanna Camping er opið - kontaktpersónur er Bjørg á Rógvi, tlf. 212245

09.00 – 18.00

Fjørðukrógvin & Søgusavnið eru opin.

10.00 –

Siglt verður undir Vestmannabjørgini - bíleggið pláss á www.skuvadal.fo ella ringið á tlf. 471500.

13.00 – 04.00

Café Disvoy er opin.

13.30 –

Barnaróður

13.00 – 18.00

Krambúðin í John’sa handli er opin við tógvi og dygdargóðari heimavirkaðari vøru til sølu.
Í íbúðini er hugnalig kaffistova, har til ber at keypa ein drekkamunn.

15.00 –

FM Kappróður á Fjarðastevnu í Vestmanna

15.00 – 18.00

Matsøla á keiøkinum. Kaffi, vaflur og pylsur. Fiskibrunnur til børn.

15.00 –

Tatanka hevur hoppiborgir og aðrar aktivitetir fyri børn á kaiøkinum.

15.00 – 17.00

HM-fjórðingsfinala á Bryggjuni – Svøríki-England. okkurt lætt og leskiligt fæst afturvið.

17.45 –

Beint eftir 10-mannafarsróðurin verður steypa- og heiðursmerkjahandan niðanfyri Undirhúsið.

18.00 –

Actionboats á vágni – túrar við skjóttgangandi bátum.

19.00 – 21.00

HM-fjórðingsfinala á Bryggjuni – Russland-Kroatia.-okkurt lætt og leskiligt fæst afturvið.

20.00 – 21.00

Útimøti á Reyða Torginum.

21.00 –

ÓKEYPIS stuðulskonsert við Magna Christiansen og bólki á Bryggjuni

00.00 – 04.00

Dansur á Bryggjuni við UNITED.

Mynd: Jens Kr. Vang

