FUGLAFJARÐAR KVØLDSKÚLI
VÁRSKRÁ 2017
08: Seymiskeið: Seyma føroyska
búnan lidnan, Ribarsloft (Ribarhús)
4 vikuskiftir á vári 2017
Tíðarskeið: Vikusk. 3.- 4. og 17. - 18. feb.,
3. - 4. og 17. - 18. mar.
Kostnaður: 200 kr.
Tilmelding: Rutt Hansen, 744480
Á skeiðnum læra vit at skera til og seyma alt til
føroyska búnan.
10: Ullaarbeiði, Ribarsloft
Tvey vikuskiftir í mai 2017
Kostnaður: 200 kr.
Tilmelding: Lena Lástein, 594502 ella
faroecraft@faroecraft.net
Arbeitt verður við ull, herundir vasking,
napping, karðing og spinning. Skeiðið er fyri
kvinnur og menn.
25: Glasskeið fyri nýbyrjarar (bíðilisti)
Várskeið 2017. 4 ella 5 gerandiskvøld.
Kostnaður: 400 kr.
Tilmelding: Sædis Elifsdóttir, 229298
Glasskeið fyri nýbyrjarar. Tilfar kann keypast á
skeiðnum.
28: Lær at svimja, vaksin, svimjihøllin
(bíðilisti)
Týskvøld Kl. 19.30. Byrjar 10. Jan.
Tíðarskeið: Várskeið 2017
Kostnaður: 200 kr.
Lærari /tilmelding: Henny Abrahamsen,
272172
Skeiðið er ætlað tilkomnum fólki, sum eru á
byrjanarstøði í svimjing ella sum vilja læra at
svimja.
33: Samrøður um tónleik,
Mentanarhúsið
5 ferðir í tíðarskeiðnum
nov. 2016 - feb. 2017.

34: Drama, Mentanarhúsið
Mánakvøld kl. 19.00 – 21.00 Byrjar
aftur 9. Jan., men nýggir luttakarar eru
vælkomnir.
Tíðarskeið: Nov. 2016 – mar. 2017
Kostnaður: 200 kr.
Tilmelding: Ása Pálsdóttir, 218320
Ert tú 12 ár ella eldri? Dámar tær væl at
arbeiða saman við øðrum? At standa á palli
og framføra ella hevur hug at læra tað? So er
hetta kanska akkurát nakað fyri teg.
38: Pilates 1 (2017): á byrjanarstøði

Hvar: Stropin – Salurin á ovaru hædd í
barnagarðinum á Kambsdali
Nær: Mán. og mik. kl. 18.00 – 19.00.
Byrjar 9. jan
Tíðarskeið: Jan. – mars. 2017. 2 ferðir
um vikuna í 10 vikur.
Kostnaður: 200 kr.
Tilmelding: Benadicta S. Ellingsgaard,
fysioterapeutur, 744748
Pilates 1: Økir styrki, stabilitet og mobilitet;
stimbrar maga- tarmfunktiónina; stimbrar
blóðrenslið; mótvirkar strongd; økir kropstilvitanina. Venjingin verður gjørd á undirlagi/
máttu, sum tit hava við sjálvi um tit eiga eina
slíka.
39: Pilates 2 (2017): Feittforbrenning
– rørsla, ið fær pulsin upp á
Hvar: Stropin – Salurin á ovaru hædd í
barnagarðinum á Kambsdali
Nær: Mán. og mik. kl. 19.00 – 20.00.
Byrjar 9. jan.
Tíðarskeið: Jan. – mar. 2017. 2 ferðir um
vikuna í 8 vikur.
Kostnaður: 200 kr
Tilmelding: Benadicta S. Ellingsgaard,
fysioterapeutur, 744748
Pilates 2: Økir styrki, stabilitet og mobilitet;
økir konditiónina; minkar um vektina.

Gestur 12. Jan. Kl. 20.00 er Teitur
Lassen.
Tíðarskeið: Tiltakið verður eisini 9. feb.
og 2. mar.
Kostnaður: 50 kr hvørja ferð ella 200 kr.
fyri alla røðina
Lærari: Knút Háberg Eysturstein
Tilmelding: Kvøldskúlin 238010 ella við
dyrnar.
“Samrøður um tónleik” er ætlað øllum við
áhuga fyri tónleiki og sum vilja hoyra meira
um tankarnar aftanfyri tónleikin. Knút fer
í eini fyrilestrar- og samrøðurøð at práta við
ymsk tónleikaáhugaði fólk, sum onkursvegna
hava sett síni spor. Vit hoyra helst okkurt lag
eisini hvørt kvøldið. Tiltakið er fyri øll áhugaði.
Gestur hóskvøldið 12. jan. kl. 20.00. er Teitur
Lassen.

40: Pilates 3 (2017): Fyri tey, ið hava
roynt tað áður – styrkjandi venjingar
til allan kroppin
Mán. og mik. kl. 20.00 – 21.00. Byrjar
9. Jan.
Tíðarskeið: Jan. – mar. 2017. 2 ferðir um
vikuna í 10 vikur.
Kostnaður: 200 kr.
Tilmelding: Benadicta S. Ellingsgaard,
fysioterapeutur, 744748
Hvar: Stropin – Salurin á ovaru hædd í
barnagarðinum á Kambsdali
Pilates 3: Økir styrki, stabilitet og mobilitet;
stimbrar maga- tarmfunktiónina; stimbrar
blóðrenslið; mótvirkar strongd; økir kropstilvitanina. Venjingin verður gjørd á undirlagi/máttu;
sum tit hava við sjálvi um tit eiga eina slíka.

41: Fornfrøðilig og søgulig ferð til
Orkney/Skotlands

Nær: Ferðin, frá fríggjadegi til fríggjadags,
verður eftir ætlan í september 2017
Tilmelding: Áðrenn 2. Feb. 2017
Kostnaður: 200 kr. - umframt
ferðaútreislur mettar at verða uml.
8.500 kr. (dupultkamar) ella 10.700
kr.(einakamar), fyri ferðaleiðara, flogferð,
ferðing, gisting, leigubuss v.m.
Tilmelding: Mag. art. í fornfrøði
Steffen Stummann Hansen, 283085
ella Fuglafjarðar Kvøldskúli 238010,
kvoldskuli@fuglafjordur.fo

Í samstarvi við Norrøna Felagið í Føroyum
verður aftur skipað fyri fornfrøðiligari og
søguligari ferð til Skotlands og Orkney, har vit
vitja áhugaverd fornminnir og minnismerkir frá
fornsøguligari og søguligari tíð, samstundis
sum sjóneykan serliga verður sett á norðurlendska arvin. Túrurin er eftir ætlan
ein vikutúrur í september 2017. Steffen
Stummann Hansen er ferðaleiðari. Vit flúgva
umvegis Edinburgh og koyra í leigubussi
norð gjøgnum Skotland og suðuraftur til
Edinburgh. Ætlaðu ferðamálini eru millum
onnur.: Edinburgh, National Museums of
Scotland, Scottish National Gallery, Edinburgh
Castle, stórfingnu Clava Cairns við Inverness,
rundvísing í Highland House of Fraser Kilt,
Inverness, Dunrobin Castle, Kirkwall, Orkney
Museum, St. Magnus Cathedral, Bishop’s
and Earl’s Palaces, Highland Park Distillery,
Maeshowe, Stenness, Scara Brae, Brough of
Birsay og Broch of Gurness, um flóðin loyvir
tí; Grey Cairns of Camster, Beauley Priory,
Stirling Castle.

47: Skeið í máling – várskeið 2017

Hvar: Myndlistahølið, skúlin
Nær: Hóskvøld kl. 19.00 – 22.00.
Byrjar 19. jan til uml. mar.
Kostnaður: 200 kr.
Tilmelding: Helgi Midjord, 59 58 95
Skeið fyri øll, ið hava hug at mála. Børn undir
14 ár kunnu luttaka í fylgi við vaksnum.
Hesi lýstu skeið eru tíverri tikin av
aftur várskránni:
– ”Kom og ger film”
– ”Seymiskeið”
– ”Leirskulpturar”
– ”Sjálvsmenning”
– ”Callanetics”
– ”Grýlubúnaskeið – tvey ættarlið”
– ”Møblapolstring”.

• Øll undirvísing er treytað av nóg
stórari luttøku og góðkenning frá
mynduleikum.
• Luttøkugjaldið verður flutt á konto
9865 – 9933284 í Norðoya Sparikassa
tá skeiðið er byrjað. Minst til at
viðmerkja navn og skeiðnummar á
flytingina og boða læraranum frá um
flytingina..
• Luttakararnir gjalda fyri tilfar, ið nýtt
verður í undirvísingini.
• Tilmelding fer í flestu førum fram
beinleiðis til læraran á skeiðnum.
• Vegleiðandi kostnaðurin er 400 kr. fyri
skeið, ið eru longri enn 40 tímar og
200 kr. fyri skeið, ið eru styttri.
• Skráin og faldari við nærri kunning
um skeiðini er eisini at síggja á
www.fuglafjordur.fo og á Facebook:
Kvøldskúlin í Fuglafirði.
• Flaggdagin, 25. apríl 2017 verða
tónleikaframførslur og framsýning av
handaligum arbeiði í Gallerí Ribarhús
• Fuglafjarðar kvøldskúli tlf. 238010,
t-post: kvoldskuli@fuglafjordur.fo

Túrurin verður bert gjørdur, um í minsta lagi
20 tilmeldingar eru, og pláss er bert fyri í
mesta lagi 30 pers. Fyrispurningar um ferðaskrá o.a. eru vælkomnir. Allarseinasta freist fyri
tilmelding er 2. feb 2017. Gevið gætur, hetta
er ein fyribils skrá!
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