
Kunningarskriv frá Norðstreymoyar Dansifelag januar 2023 

Góðu limir, 

Nú lækkar hesin dansiveturin longu móti endanum. Higartil hava vit einans havt okkara egnu vikuligu 
kvøld, og undirtøkan hevur sum heild verið góð, og vit hava havt góðan dans.  

Vit eru í tí hepnu støðu, at trý feløg hava boðið okkum á vitjan í vetur – og hetta eyðkennir skránna, tað, 
sum eftir er av dansivetrinum. Fyrsta kvøldið var blíðskaparkvøldið hjá Eysturoyar Dansifelag 
fríggjakvøldið 20. januar – bæði blíðskapur og dansur vóru í topp. Síðan hava bæði dansifelagið á 
Látrinum og í Havn boðið okkum í dans og veitslu ávikavíst 4. og 11. februar. 

Skráin fyri restina av vetrinum er sett niðanfyri 

Limagjaldið fyri 2023 verður kravt inn í heyst (nøkur hava tó longu goldið ...). 

Dagur Kvæði/vísa Skipari 
26. januar kl. 20 
Gamli skúli í Hvalvík 
Asta hevur køku við 

Vaagen 
Mallebro 
Harra Pætur og Elinborg 
Tístrams táttur (hetta kvæðið 
verður helst eisini á skrá til 
veitsluna hjá Dansifelagnum í 
Havn) 

Fróði Skúvadal 
Jóannes Dalsgaard 
Elin Maria 
Janus úr Dímun 

(2. februar – møguliga) 
 

- um vit møta at venja til kyndilsmessudansin hetta kvøldið, verða 
boð send á Facebook og við sms. 

4. februar kl. 19 
Kyndilsmessudansur á Látrinum 
á Eiði  

Kyndilsmessudansur á Látrinum á Eiði. Byrjar við borðhaldi.  
Fyri okkara felag fara Heini Holm og Elin Maria Olsen at skipa 
ávikavíst Ormin langa og Harra Pætur og Elinborg. 
Tilmelding í seinasta lagi 26. januar (+298 267396 ella finn Eydnu á 
messenger). 

11. februar kl. 19:30 Ársveitsla hjá Dansifelagnum í Havn. Byrjar við borðhaldi í kantinuni 
á læraraskúlanum á Frælsinum. Vit fara í Hornahúsini at dansa 
aftaná (bussur koyrir okkum av læraraskúlanum oman í 
Hornahúsini).  
Tilmelding í seinasta lagi 31. januar (+298 267396 ella finn Eydnu á 
messenger). 

16. februar 
Frøishøllin í Kvívík 
Smyrjibreyð kl. 20 – síðan upp á 
gólv 

Mallebro 
Sinklar 
Leivskvæði 
- orðið er frítt 

 

  

 

 


