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VÆLKOMIN !

Hjartaliga vælkomnir til eitt spennandi og fjøltáttað kvøldskúlaár saman við 
Vágs, Sumbiar, Porkeris og Hovs kvøldskúla. 

Vágs, Sumbiar, Porkeris og Hovs kommuna hava gjørt av at fara undir skipað 
samstarv um kvøldskúlan í teimum fýra kommununum. Samstarvið hevur við 
sær, at kvøldskúlarnir í felag fara at bjóða út kvøldskúlatilboð fyri veturin 
2014/2015. Samstarvið er í fyrsta umfari skipað fyri kvøldskúlaárið 2014/2015, 
og verður á vári 2015 gjørt av, hvussu kvøldskúlarnir verða skipaðir eftir hetta 
royndarárið. 

Kvøldskúlatilboðini verða ymsa staðni í kommununum, men borgarar úr øllum 
økinum kunnu søkja um luttøku. 

Í hesum faldaranum eru kvøldskúlaskeiðini lýst, eins og greitt verður frá, hvar 
skeiðini verða skipaði og hvussu tilmelding fer fram. 

Lærarar og starvsfólk á kvøldskúlunum í Vági, Sumba, Porkeri og í Hovi ynskja 
øllum vælkomnum á kvøldskúla veturin 2014/2015 - við vón um, at tit fáa eitt 
spennandi, avbjóðandi og mennandi kvøldskúlaár.

SAMSTARV UM KVØLDSKÚLAN

Treytað av nóg stórari undirtøku og góðkenning frá myndugleikunum bjóða 
Vágs, Sumbiar, Porkeris og Hovs kvøldskúli borgarum í økinum undirvísing 
í teimum lærugreinum, sum lýstar eru í hesum faldara kvøldskúlaárið 2014/
2015. 

TREYTIR og MANNAGONGDIR



TILMELDING og GJALD

Tilmelding til einstøku skeiðini fer fram við at ringja til nummarið, sum er 
tilskilað undir lýsingini av tí einstaka skeiðinum. Legg til merkis, at skeiðs-
luttøkan skal verða goldin, áðrenn skeiðið byrjar. Luttakarar gjalda sjálvir fyri 
tilfar. 

Um ikki onnur avtala er gjørd, skal peningurin flytast á konto og kvittan vísast 
fyrsta kvøld, ið undirvíst verður. Minst til at viðmerkja navn og skeið.

Skeið í Vági: Konto 9870 – 404 548 4
Skeið í Porkeri: Konto 9870 – 101 464 2  

Skeið í Hovi og Sumba: Eftir avtalu við undirvísaran. 

Flestu skeiðini  byrja eftir heystfrítíðina – annars eftir avtalu við undirvísaran 
á skeiðinum. 

NÆR BYRJAR UNDIRVÍSING

Tilmeldingarfreistin er ónsdagin 15. okt. 2014. 

TILMELDINGARFREIST

Hava tit spurningar ella ivamál kunnu tit seta tykkum í samband við kvøldskúla-
leiðararnar.

Vágs Kvøldskúli: Sølvi Andreassen tlf. 269567
Porkeris Kvøldskúli: Mannbjørn Olsen tlf. 262864 
Hovs Kvøldskúli: Jónsvein Hovgaard tlf. 260785
Sumbiar Kvøldskúli: Arnfinnur Bjarkhamar tlf. 252230

SPURNINGAR ella IVAMÁL



HANDVERK og LIST

Gjald Veving - í Vági

Kr. 400 Undirvíst verður í skaftaveving og komið verður eisini inn á teori 
sum t.d. lit-, mynstur- og tilfarslæru.
Mánakvøld kl. 19.00 í kjallaranum á Heilsumiðstøðini.
Undirvísari: Karin Brattaberg.
Tilmelding: Karin Brattaberg, tlf. 524206.

Gjald Handarbeiði - í Porkeri

Kr. 300 Endamálið við skeiðinum er at birta undir og menna evnini til 
handarbeiði og læra at arbeiða sjálvstøðugt. Partvís felags- 
partvís einstaklingaundirvísing.
Tórskvøld kl. 19.00 - 22.30 í Húsinum við Á.
Undirvísari: Sólva Hansen.
Tilmelding: Sólva Hansen, tlf. 373850.

Gjald Handarbeiði - í Hovi

Kr. 300 Á skeiðinum fara vit at seyma og brodera. Um áhugi er fyri tí, er 
eisini møguligt at gera annað handarbeiði.
Týskvøld kl. 19.00 í Hovs Skúla.
Undirvísari: Jenny Petersen.
Tilmelding: Jenny Petersen, tlf. 260735.

Gjald Handarbeiði - í Vági

Kr. 400 Á skeiðinum fara vit at seyma og brodera. Støðið verður tikið í 
førleikunum hjá næmingunum. 
Týskvøld kl. 19.00 á Fjarlestrardeplinum.
Undirvísari: Helena Mikkelsen.
Tilmelding: Helena Mikkelsen, tlf. 373605 (millum kl. 17-18).

Gjald Ítriv - í Vági

Kr. 400 Á skeiðinum savnast vit til ymiskt fjøllbroytt handaligt virksemi. 
Tórskvøld kl.19.00 í Vágs Skúla.
Undirvísari: Jytte Ludvig.
Tilmelding: Jytte Ludvig, tlf. 373626.



HANDVERK og LIST

Gjald Seyming - í Porkeri

Kr. 300 Á skeiðinum læra vit m.a. at taka mát, tekna mynstur, nýta seymi-
maskinuna og seyma úr nýggjum og gomlum tilfari.
Vika 43, 45og 47 fyrra hálvár. Eftir avtalu seinna hálvár. Í Húsin-
um við Á.
Undirvísari: Rutt í Skemmuni.
Tilmelding: Rutt í Skemmuni, tlf. 373759 / 254950.

Gjald Postalínsmáling - í Porkeri

Kr. 300 Á skeiðinum læra vit at seta litir saman og at mála postalínslutir.
Eftir avtalu í Porkeris skúla.
Undirvísari: Irene Remmer.
Tilmelding: Mannbjørn Olsen, tlf. 262864.

Gjald Modelsmíð / Smíð - í Vági

Kr. 400 Á skeiðinum smíða vit borðbátar, modellskip o.a. Eisini ber til at 
evna sær onkran annan trælut - tað nýtist ikki bara at vera bátar.
Týskvøld kl. 19.00 í Vágs Skúla.
Undirvísari: Poul Niclassen.
Tilmelding: Poul Niclasen, tlf. 373940 / 281008.

Gjald Glaslist - í Vági

Kr. 500 Á skeiðinum læra vit at evna lutir úr glasi. Møguleiki er at læra 
seg at gera m.a. skálir, prýðislutir og figurar.
Eftir avtalu í Vágs Skúla. Hvørt skeið er 16 tímar (4 kvøld).
Undirvísari: Sølvi Andreasen.
Tilmelding: Sølvi Andreasen, tlf. 269567.

Gjald Glaslist - í Vági (vikuskiftisskeið)

Kr. 300 Á skeiðinum læra vit at evna lutir úr glasi. Møguleiki er at læra 
seg at gera m.a. skálir, prýðislutir og figurar.
Ætlanin er at hava vikuskiftisskeið á 8 tímar í viku 48 og 49. Lýst 
verður nærri seinni.
Undirvísari: Sølvi Andreasen.
Tilmelding: Sølvi Andreasen, tlf. 269567.



ÍTRÓTTUR

Gjald Styrki- og konditiónsvenjing - í Vági

Kr. 400 Venjing fyri fólk í øllum aldri. Vant verður fyri tað mesta við maski-
num, og venjingin fevnir um allan kroppin. 
Mánakvøld kl. 20.00 á Hamragarði.
Venjari: Sigurð Marner Simonsen.
Tilmelding: Sigurð Marner Simonsen, tlf. 503124.

Gjald Svimjing fyri brekað - í Vági

Kr. 400 Svimjing, ið er ætlað fólki sum bera brek og hava fyri neyðini 
serliga hjálp.  
Mánakvøld kl. 19.00 í Vágs Svimjihøll.
Venjari: Marner Tausen og Connie Gunnarstein.
Tilmelding: Marner Tausen (tlf. 373883) og Connie Gunnarstein 
(tlf. 373980).

HANDVERK og LIST

Gjald Málningalist - í Sumba

Kr. 400 Málningalist við Palla Juhlsgart.
Skeiðið byrjar í januar 2015, og verður eftir avtalu í Sumbiar 
Skúla.
Undirvísari: Palle Juhlsgart.
Tilmelding: Palle Juhlsgart, tlf. 371669.

Gjald Svimjing fyri brekað - í Vági

Kr. 400 Svimjing, ið er ætlað fólki sum bera brek og hava fyri neyðini 
serliga hjálp.  
Eftir avtalu í Vágs Svimjihøll.
Venjari: Marner Tausen og Connie Gunnarstein.
Tilmelding: Marner Tausen (tlf. 373883) og Connie Gunnarstein 
(tlf. 373980).



TÓNLEIKUR

Gjald Guitarspæl - í Porkeri

Kr. 150 Lær at handfara og at spæla guitar, rytmiskt, helst innan fyri ak-
kordir. 
Týskvøld kl. 20.00 - 21.30 í Porkeris Skúla.
Undirvísari: Robert Thomsen.
Tilmelding: Robert Thomsen, tlf. 574848.

Gjald Guitarspæl fyri ung - í Porkeri

Kr. 150 Lær at handfara og at spæla guitar, rytmiskt, helst innan fyri ak-
kordir. 
Eftir avtalu. Í Porkeris Skúla.
Undirvísari: Robert Thomsen.
Tilmelding: Robert Thomsen, tlf. 574848.

Gjald Kórsangur / Ljómur - í Vági

Kr. 400 Ljómur rúmar røddum úr nærum allari oynni – kom og syng sa-
man við okkum.
Tórskvøld kl. 19.00 - 21.30 í Suðuroyar Musikkskúla (í Framtíðini).
Kórleiðari: Petur  Martin Johannesen.
Tilmelding: Arnfinnur Thomasen, tlf. 573043.

Gjald Manskór - í Skúladeplinum í Suðuroy

Kr. 400 Manskórið í Suðuroy er samansett av røddum úr allari oynni 
– kom og syng saman við okkum.
Týskvøld kl. 19.00 í Skúladeplinum í Suðuroy.
Kórleiðari: Jens Knudsen.
Tilmelding: Hans Petur Joensen, tlf. 509169.

Gjald Barna- og ungdómskór - í Vági

Kr. 400 Børn og ung venja røddina hjá sær og læra at syngja eftir nótum.
Eftir avtalu.
Tilmelding: Sølvi Andreasen, tlf. 269567.



TRYGD Á SJÓNUM

Gjald Dugnaskapsskeið í sigling - í Vági

Kr. 1.600 Dugnaskapsskeiðið í sigling gevur rættindi til at føra fiskiskip út á 
200 fj. úr landi. Skeiðið endar við próvtøku.
Mánakvøld kl. 19.00 í Vágs Skúla.
Undirvísari: Torgir Strøm.
Tilmelding: Torgir Strøm, tlf. 373176.

MÁL / LANGUAGE

Gjald Føroyskt fyri útlendingar - í Vági

Kr. 400 Skeiðið er ætlað útlendingum, sum vilja læra seg føroyskt. Vit møta 
næminginum har hann er, og royna at læra hann at føra seg fram 
og skilja føroyskt.
Eftir avtalu í Vágs Skúla.
Undirvísari:
Tilmelding: Sølvi Andreasen, tlf. 269567.

Gjald Lesiveik/orðblind - í Vági

Kr. 0 Skeiðið er ætlað teimum, sum hava trupulleikar við at lesa og 
skriva. Bert fyri 14 ár og eldri.
Mánakvøld kl. 19.00 í Vágs Skúla.
Undirvísari: Sølvi Andreasen
Tilmelding: Sølvi Andreasen, tlf. 269567.

Fee Lessons in Faroese language for foreigners - in Vágur
Kr. 400 The lessons in Faroese are for non native speakers of Faroese. 

The course is not intented for Scandinavians. The students will be 
taught Faroese language.
The lessons take place at the public school in Vágur. The time for 
the lessons will be arranged in cooperation with the teacher.
Sign up by calling Sølvi Andreasen, phone number: 269567.


