
Vestanstevnan 2020 

  



Vælkomin 
Eg fari vegna Býráðið í Vága kommunu at ynskja øllum at vera vælkomin á 

Vestanstevnu í Miðvági, við vón um eina góða og minnisríka stevnu. 
 

Eisini fari eg hjartaliga at takka øllum, sum á ein ella annan hátt hava 
verið við til at fyrireika bygdina, og skipa fyri Vestanstevnuni. 

 
Heitt verður á vestanstevnugestir at halda tey almennu tilmælini til 

reinføri og sosiala samveru. 
 

 
Blíðar heilsanir  

Eyðdis Hartmann Niclasen  
Borgarstjóri 

 

Almennu tilmælini um reinføri og sosiala 
samveru 

• Hav gott hondreinføri, vaska tær ofta og væl um hendurnar. Spritta 
hendurnar, um tú ikki hevur atgongd til vatn og sápu.  

• Hosta og njós í ermuna - ikki í hendurnar. 
• Avmarka kropsligt samband við onnur sum til dømis lógvatak, klemm 

og kinnkoss. 
• Hav gott reinføri bæði heima og til arbeiðis. 
• Ver sera ansin í støðum, har nógv fólk savnast. 
• Minst til altíð at halda frástøðu. 
• Minst til, vit kunnu øll vera smittuberar, hóast vit eingin sjúkutekin 

hava.  
• Verið varug við sjúkueyðkenni, ið kunnu benda á coronavirus, t.d. 

hosta og fepur, og ver heima um tú merkir tær okkurt. 

 



  



 

 

Miðvágs Bóltfelag 
Hjá Miðvágs Bóltfelag meina vit, 
at fótbóltur er fyri øll. Fótbóltur 
snýr seg ikki bert um bóltin og 
kappingina, men eisini um gleðina 
av at hoyra til felagsskapin, at 
vera kropsliga virkin, at samstarva 
og hugsa taktiskt, at tora at hava 
álit á sær sjálvum, at seta sær 
sjálvum mál, og mangt annað. 
Umframt at hava eitt 
framúrskarandi venjingartilboð, 
leggur Miðvágs Bóltfelag stóran dent á at skapa trivnað millum limirnar í 
felagnum; hetta sæst aftur ímillum leikarar, bæði á og av vøllinum.  

Ert tú ikki longu partur av felagsskapinum hjá Miðvágs Bóltfelag, ert tú 
vælkomin at royna teg; vit hava heilt víst rúm fyri tær.   

Høvuðsmálið hjá MB er, enn sum áður: Eingin skal hjá ungum alva 
bragdarhugin forða.  

Við hesum orðum vilja vit ynskja øllum eina góða Vestanstevnu. 

Miðvágs Bóltfelag 



 

 

Fríggjadagur   

 12.00 - 18.00 Gamla Hotellið hevur opið 

 16.00 - 17.00 Bóltspæl og stuttleiki á MB-Arena 
 18.00 – 20.00 U18 Gentur MB - ÍVB 

 

17.00 Frælsi rennikapping fyri vaksin og børn 
- Tilmelding á www.frælsi.fo 

 18.00 Pylsuvognur opnar 

   
 19.00 - 19.30 Setan við Jóhannis Joensen 
 19.00 - 23.00 Kaffisøla í bygdarhúsinum 

 19.30 - 23.00 Tivoli - tombola, bóltkast 

   

 
20.00 
 

Miðvágur í 60’unum – Ein tíðarmynd v/ Marjun í 
Kálvalíð 

 
21.00 Rani Nolsøe - Útgávukonsert í Listastovuni 

- Atgongumerki á www.atgongumerki.fo 

 22.00 - 00.00 Ókeypis útikonsert við Sámali Ravnsfjall 

 23.00 Gamla Hotellið hevur opið 
 

 

  



 

 

Leygardagur   

 

10.00 Frælsi - Gang og renn 
- Byrjað verður við miðportur, og gingið verður út til 
Trælanípu 

 12.00 Gamla Hotellið hevur opið 

 

12.00 - 20.00 Matsøla við Magnus T. Bech 
- Oksakjøt við bakiepli og heimagjørdari piparsós ella 
soppasós og grønmeti. 

 12.00  Barnaróður byrjar 

  

 

 14.00 Pylsuvognur opnar 

 14.00 - 23.00 Tivoli - tombola, bóltkast 

 12.00 - 20.00 Kaffisøla í bygdarhúsinum 

 15.00  FM-róður byrjar 

 18.00 - 21.00 Málningaframsýning í Listastovuni 
 22.0 – 23.15 Opið hús í Missiónshúsinum - Við suppu og tónleiki 

 22.00 - 23.30 Ókeypis útikonsert við Jens Marna Hansen 

  

 

 00.00 Miðnáttarrøða við Eyðdis H. Niclasen 

 

00.30 - 04.00 

  

Dansur og diskotek við 
- Skikkiligir vágamen 
- Jóan Magnus Magnussen 

 
00.30 – 03.00 Opið hús í Missiónshúsinum 

- Við suppu og tónleiki 
  



 

 

Sunnudagur   

 11.00 Guðstænasta í kirkjuni 

 

  

 

14.00 Gongutúrur í Miðvágs gøtum 
- Við Lydiu Laksafoss, Gamli Skúli 

 15.00 Rógvi B. Dam - Undirhald fyri børn 

 

 
 

  
 15.00 - 19.00 Tivoli - tombola, bóltkast 
 15.00 - 19.00 Kaffisøla í bygdarhúsinum 
 15.30 Sandkassafótbóltur á MB-Arena 

 
15.30  Føroyskur dansur á miðstaðarøkinum 

- Vit kvøða Grindavísuna 

 16.00 Siglt verður við gomlum grindabátum á vágni 

 16.00 - 20.00 Málningaframsýning í Listastovuni 

 21.00 - 23.00 Kafékvøld - Dyrnar lata upp kl. 20.30 

  - Ólavur Højgaard v. Vinmonnum 

  
- Skemt við Jákupi Veyhe og Sjúrði Poulsen 
- Esmar og Kirstin 

  
Bíleggjast skal áðrenn hósdagin 16. juli. Kostnaður 200 kr. 
Atgongumerki fáast við at venda sær til tlf. 227528 

 

  



 

 

Miðvágs 
Badmintonfelag 

 (MBF)  

varð stovnað í 1963 og er 
millum elstu 
badmintonfeløgini í 
landinum. MBF er eitt aktivt 
badmintonfelag, har meginparturin av teimum íðkandi eru børn í aldrinum 7-
17 ár.  

MBF hevur  upp gjøgnum árini átt fleiri føroyameistarar, og nakrar av teimum 
bestu badmintonleikarnum í landinum. MBF er í dag millum mest vinnandi 
feløgunum í landinum í mun til luttakandi leikarar í kapping.  

MBF leggur alla orku í eitt munagott barna- og ungdómsarbeiði og hevur í 
samstarvi við hini badmintonfeløgini í landinum valt at hava professionellar 
føroyskar og útlendskar venjarar til ungdómin. Vant verður 2 til 3 ferðir um 
vikuna. Ein venjing er av meira tekniskum slag og ein skipað sum ein 
innanhýsis pyramidukapping, sum gevur leikarunum eina rúgvu av 
dystarvenjing, spenningi og stuttleika. Seinasta venjingin er til leikarar, ið 
ynska fysiska venjing. Teir bestu leikarar fáa eisini úrvalsvenjingar, sum verða 
skipaðar av BSF. Eisini skipar MBF fyri familju- og motiónsbadminton, har 

foreldur, børn og “gamlir” 
badmintonleikarar hittast 
til hugnaliga samveru, spæl 
og kappingar. Seinastu sjey 
árini hevur felagið skipað 
fyri túri til kapping í Íslandi, 
Reykjavík International 
Games. Hesin túrurin er 
fyri allar leikarar omanfyri 
U11 óansæð støði. Fleiri 



 

 

foreldur hava eisini nýtt møguleikan at verða við til hesar túrar.  

MBF hevur seinastu árini verið umboðað á ungdómslandsliðnum, og 
leikararnir hava víst frálík úrslit bæði til kappingar og venjingarlegur saman 
við øðrum norðurlendskum leikarum. Leikarar hava luttikið í venjingarlegum í 
Svøríki, Grønlandi, Íslandi og Slovenia. Eisini hevur MBF havt umboðan til EM 
og HM fyri ung.  

MBF er eitt gott vetrartilboð til ungdómin í Vágum og tey vaksnu – bæði tey 
sum vilja íðka badminton á høgum støði, eins væl og tey, sum vilja hugna sær 
og hava tað stuttligt saman við øðrum. Badminton er ein av teimum fáu 
ítróttargreinunum, sum kunnu íðkast, uttan at fara runt landið til kappingar.  

Okkara aðalmál er at menna barna- og ungdómsarbeiðið innan badminton í 
Vágum, við atliti at enn fleiri føroyameistarum, grand prix vinnarum og 
kanska onkrar oyggjaleikaluttakarar, samstundis sum vit ynskja at skapa 
tryggar og vælskipaðar karmar fyri øll, sum ynskja at íðka badminton í Vágum.      

Verið hjartaliga vælkomin at íðka badminton við MBF eftir summarfrítíðina. 

Vit eru at hitta á www.badminton.fo og á Facebook.  

 

 

 

  



 

   



 

 

Miðvágs Róðrarfelag bjóðar tykkum 
vælkomin til kappróður á Vestanstevnu 
2020. 
Miðvágs Róðrarfelag er felagið fyri okkum 
øll, tað er her vit trívast og føla okkum 
vælkoman. Samstundis er tað eitt 
siðbundið felag, har kappast verður í 
góðum ítróttaranda. Miðvágs Róðrarfelag 
er eitt av stóru kappróðrarfeløgunum í 
Føroyum, vit hava seinastu árini verið væl 
umboða við manningum, hetta eru vit bæði fegin og stolt yvir. Vit hava 
síðani seinastu Vestanstevnu í Miðvági fingið eitt 5 mannafar afturat í 
flotan, sum við eini navnakapping fekk navnið Rókurin. 
Vit, sum sita í nevndini, eru sera fegin um tað stóru fjøld av fólki, sum 
stukku inn á gólvið á flaggdegnum síðsta ár, tá ið navnið Rókurin eisini 
bleiv avdúkað. Tað er gleðiligt at síggja so nógv fólk, sum eru góð við 
felagið. Hetta uppliva vit ferð eftir ferð, bæði tá ið vit skipa fyri 

tiltøkum og ikki 
minst tá stuðul 
verður veittur á 
ymsan hátt. Hvussu 
hjálpsom og 
gávumild øll eru, 
bara vit nevna MR. 
2020 bleiv eitt 
øðrvísi ár, enn tey 
undanfarnu. Áðrenn 
vit vistu av, varð alt 

samfelagið lagt lamið, ja allur heimurin var lagdur lamin. 
Kappróðrarmanningar vóru væl í gongd við fyrireikingar til 
kappróðurin 2020, tá alt steðgaði upp. Leingi sá út til, at eingin 
kappróður fór at verða í ár, men so varð fari so smátt í gongd aftur við 
at venja. 27. apríl var Riddarin flotaður, sum tann fyrsti báturin hjá 
Miðvágs Róðrarfelag. 



 

 

Tá avtornaði, so hevur 2020 verið eitt gott ár fyri Føroyskan kappróður. 
Í Vestmanna seinasta vikuskifti vóru nærum 100 manningar ið luttóku, 
sum man vera eitt tað hægsta manningatalið nakrantíð. Talið av 
áskoðarum er, í ár, eisini methøgt, so Covid 19 hevði ikki so negativa 
ávirkan á kappróðurin, tá til stykkis kom. 
Miðvágs Róðrarfelag hevur í ár luttikið við 5 manningum. Vit hava 
luttikið í barnaróður gentur og dreingir, 5 mannafør gentur og 6 
mannafør menn. Eingin bátur hevur í ár, fingið heiðursmerkið tó, at 
Frúgvin hevur verði tætt við, hon hevur verið nr. 4 á fýra stevnum. 
Vónandi fer tað at eydnast á Vestanstevnu. 
Vestanstevnan er nakað skerd í ár, tó eru ymisk áhugaverd tiltøk á 
skránni, so vit vóna, at stevnan verður góð hóast alt. 
At skipa fyri stevnu er eitt stórt arbeiði við umfatandi fyrireikingum, 
har stórur partur av bygdini hjálpir til. Hetta hevur stóran peningaliga 
týdning fyri ítróttarfeløgini í bygdini. Vestanstevnunevndin hevur lagt 
stóra orku at fáa eina góða og fjølbroytta stevnu, við teimum 
forðingum, sum corona farsóttin og tilmælini geva. 
Í hesum sambandi vilja vit takka øllum teimum sjálvbodnu, ið eru við 
at skapa nakað fyri trivnaðin í kommununi, ungdóminum og ikki minst 
fyri ítróttin. 
Miðvágs Róðrarfelag takkar fyri stuðul frá bygdafólki, fyritøkum og 
Vága kommunu, og ynskir øllum eina góða Vestanstevnu og góðan og 
spennandi kappróður. 

Við Ítróttarkvøðu 

Miðvágs Róðrarfelag 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

Vit vilja hjartans fegin takka teimum, 
ið hava veitt okkum stuðul. 



 

 

Vælkomin á 
Vestanstevnu 


