
HÓSDAGUR 30. JUNI
07.15 - 14.00 Skorpan mikrobakarí hevur popup sølu av nýbakaðum  

vistfrøðiligum breyði í Lúkukaffi. 
11.30 – 17.00 Lúkukaffi í Ribarhus. Suppa til onki er eftir og ein góður
  dussur við heimabakstri
11.30 – 17.30  Framsýning í Ribarhus. Síðsti dagur við framsýningini hjá 
  Edith Mørkøre
12.00 – Muntra opið við góðum mati
15.00 – 17.30 Piddasahandil hevur opið. Nógv lekkurt heimavirkað
19.30 Steinbjørn í Lambanum (Dobbi) fer at hava bókaframløgu 

við nýggju bók síni, “Ættarsøga - frágreiðingar frá Binu í 
Lambanum o.ø.” á Bókasavninum

FRÍGGJADAGUR 1. JULI
07.15 - 14.00 Skorpan mikrobakarí hevur popup sølu av nýbakaðum 

vistfrøðiligum breyði í Lúkukaffi. 
11.30 – 17.00 Lúkukaffi í Ribarhús. Góður dussur og heimabakstur
11.30 – 17.00  Ribarhus. Framsýning “Okkara elskaða leirvíksfjall” er opin 

kl. 16.00. Fólk kunnu atkvøða um hvør besta myndin er 
til kl. 16.00 sunnudagin. Framsýningin hongur í Ribarhúsi 
allan juli og myndirnar eru til sølu.

12.00 – Muntra opið við góðum mati
15.00 – 17.30 Piddasahandil hevur opið. Nógv lekkurt heimavirkað
18.00 –  Støkk-upp matstova í Mentanarhúsinum. Avmarkað 

atgongd og borð skulu bíleggjast. 
 Atgongumerki kann keypast á www.mh.fo
17.00 – 17.30 Sjórænarabardagi verður á sandinum. Øll kunnu verða 

áskoðarar og um skatturin verður funnin fara sjórænararnir 
møguliga at deila skattin við børnunum.  

19.00 – Pylsuvognur og sølubúð v/ skótunum á torginum
20.00 Mentanarhúsið: Dupultkonsert við Son Of Fortune v/

Benjamin Petersen & Jan Rúna Poulsen og vinmonnunum 
Jóan Jakku & Sámal úr Vágaverk.

21.00 Pub Quiz í Patricks
23.00 – DJ Cool v/ Martin Kjerbo í Patricks

LEYGARDAGUR 2. JULI
07.15 – 14.00 Skorpan mikrobakarí hevur popup sølu av nýbakaðum 

vistfrøðiligum breyði í Lúkukaffi. 
11.30 – 18.00 Lúkukaffi í Ribarhus. Góður dussur og heimabakstur
11.00 – 18.00 Ribarhus. Framsýning “Okkara elskaða leirvíksfjall” er opin. 

Fólk kunnu atkvøða um hvør besta myndin er til kl. 16.00 
sunnudagin. Framsýningin hongur í Ribarhúsi allan juli og 
myndirnar eru til sølu.

11.00 – 18.00 Piddasahandil hevur opið. Nógv lekkurt heimavirkað
11.00 - 20.00 Støkkupp café í Mentanarhúsinum
11.00 - 19.00 Mentanarhúsið „Skapandi Hendur“
 11.00 Dyrnar lata upp, ókeypis atgongd
11.00 – 19.00 Søluborð. Kreativ skapandi fólk selja sínar vørur
12.00 – Muntra opið við góðum mati
14.00 Varmakeldan verður sett á Torginum. Signar á Brúnni 

heldur røðu og Fuglafjarðar Hornorkestur spælur

14.00 – 18.00 Ponyríðing við bátahylin
14.30 – 20.00 Varmakelduframsýning 2022 er opin í gomlu fim leika høll-

ini.  
14.30 – 20.00 Fornminnisfelagið hevur opið í Høvdahúsinum. Kl. 17.00 

greiðir Petur Martin Petersen frá um húsið.
14.00 - 03.00 Skótar selja franskan hotdog, ballónir, poppkorn, kaffi 

og te, sunkist, góðgæti og annað gott á Torginum við 
Mentanarhúsið. 

14.30 – 20.00 Skótar hava fiskibrunn og kondibingo á Torginum á 
Mentanarhúsinum. Hugnaligur gongutúrur í bygdini ella 
man kann ”snýta” við at lesa vinnaratølini á uppslagnum

 bingoplátur kunnu keypast í pylsuvogninum.
15.00 Fótbóltsdystur í Fløtugerði: ÍF – NSÍ 1.deild menn
15.00 Mentanarhúsið: Noomi í Dali – føroysk bindimentan í 

søguligum og nútíðarligum høpi
16.00 - 19.00 Ellisakfør hava opið  
16.00 Varmakelduframsýningin í gomlu fimleikarhøllini. Frits 

Johannesen røðar og kórið Silvitni syngur.  
16.00 Mentanarhúsið: Sædisglas – Sædis hugleiðir um at skapa, 

íblástur og skapanargleði
18.00 Mentanarhúsið: Malena greiðir frá heimavirkinum, 

virkseminum og Piddasahandli.
22.00 Varmakelduhugni. Vit hittast um bálið heimi í Oyrini við 

Gjógvará. Mary-Ann Zachariassen heldur røðu og vit 
syngja í felag.

22.30 Thabor hevur opið hús og bjóðar inn til suppu og tónleik 
23.00 – 04.00 Blackbirds spæla til dans í Mentanarhúsinum
00.00 – 04.00 Wolfgang v/Einar Jacobsen og Bergmann Finnsson spæla í 

Patrick’s

SUNNUDAGUR 3. JULI
07.15 – 10.30 Skorpan mikrobakarí hevur popup sølu av nýbakaðum 

vistfrøðiligum breyði í Lúkukaffi. 
11.00 Gudstænasta í Fuglafjarðar kirkju. Guðstænasta við 

altargongd í Fuglafjarðar kirkju
11.00 - 20.00 Støkkupp café í Mentanarhúsinum
12.00 – Muntra opið við góðum mati
12.30 – 14.00 Skorpan mikrobakarí hevur popup sølu av nýbakaðum 

vistfrøðiligum breyði í Lúkukaffi. 
14.00 – 18.00 Lúkukaffi í Ribarhus. Góður dussur og heimabakstur
14.00 – 18.00 Ribarhus. Framsýning “Okkara elskaða leirvíksfjall” er opin. 

Fólk kunnu atkvøða um hvør besta myndin er til kl. 16.00 
sunnudagin. Framsýningin hongur í Ribarhúsi allan juli og 
myndirnar eru til sølu.

14.00 – 18.00 Piddasahandil hevur opið. Nógv lekkurt heimavirkað
14.00 - 18.00 Skótar hava fiskibrunn og selja franskan hotdog, ballónir, 

poppkorn, kaffi og te, sunkist, góðgæti og annað gott á 
torginum við Mentanarhúsið. 

14.00 - 16.00 Fornminnisfelagið hevur opið í Høvdahúsinum. Kl. 15.00 
fer Petur Martin Petersen at siga frá.

14.00 – 18.00 Varmakelduframsýning 2022 í gomlu fimleikahøllini
16.00 Konsert við tónleiki hjá Niels Midjord í Mentanarhúsinum
16.00 - 19.00 Ellisakfør hava opið  
Vælkomin til Fuglafjarðar og góða Varmakeldu!
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