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Föstud. 7. júní, Menningarnótt í Tórshavn
12:05
Lenda í Færeyjum, hér eru 2 rútur og farastjóri ámóti ykkur
Keyra skoðanarferð til Gásadals rétt hjá flugvellinum (45 min. keyrsla til Tórshavnar)
14:00
Check inn á Hotel Føroyum
Síðdegis:
Ganga um Tórshavn með leiðsögn og
15:00
hitta vara-ræðismann Íslands í Færeyjum frá til kaffi.
https://www.government.is/diplomatic-missions/consulate-general-of-iceland-intorshavn/
17:00
Verða aftur á Hotel Føroyum
KONSERT: Þennan daginn er "Menningarnótt" í Tórshavn og reiknast kann með mikið af fólki í
bænum. Planin er, að gera nokuð mikið út úr konsertini í Ebenezer þetta kvöldið,
einskonar Heiðurskonsert, þar sem við tengjum söguna um Séra Fríðrik og Sloan
saman og hvaða miklill áhríf þessir menn hafa haft á Ísland og Færeyjar.
Þetta er mjlög gott tækifæri í að gera eitthvað sem aldrei hevur verið gert áður og lika
gott tækifæri til að gera eitthvað stórt saman og sýna þessum glörpum heiður.
20:00

Ef veðrið er gott, er í uppskotið, að karlakórið syngur 2–3 lög í garðinum fyrir uttan
heimilið hans Sloans, sem liggur fáar metrar frá Ebenezer, og sem Séra Fríðrik
heimsótti, þetta er fyrir að skapa athygli, eftir þetta er smá gönguferð (100 m) niðan í
Ebenezer, her hefur kóri smá æfingu og hittir færeyska mannskórið. Í uppskoti er, að
Karlakórið tekur eitt eða tvö lög á tröppuni fyriruttan Ebenezer aður enn farið verður
inn.
21:00-22:00 Konsertin byrjar
Lagið sem karlakórið í Færeyjum hefur í uppskoti að bæði kórinn syngjum saman, er
lagið sem var sungið inni í gamla Ebenezer og sem hevði sterk áhríf á Fríðrík. Lagið var
á dönsku/norsku vilken ven vi har i Jesus https://www.youtube.com/watch?v=MVNod0Ofyk í uppskoti er að kórinn syngja saman fyrsta og annað erindi og allur salurinn fer á fætur
og syngjum síðasta erindi saman.
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22:00
22:30

Sameiginleg samvera, kaffi/te og spjall
Keyra niðan á hótellið eftir konsertina (ef veðrið er gott, geta fólk líka farið í smá
gönguferð niðan til hótellið ca 1,5 km)

Laugard. 8. júní
10:00
Skoða Norðurlandahúsið. www.nlh.fo
Keyra til Saksunar (Saksun) og Tjørnuvíkar (Tjørnuvík), kórinn syngur nokkur lög á
torginum í Tjörnuvík, keyra til Gjógv.
12:30
Borða lettan hádegismat á Gjáargarði https://www.gjaargardur.fo/ ca DKK 140,- pr.
persón án drykkjuvörur.
15:00
Keyra til Götu. Kórið syngur nokkur lög í Götu Kirkju og hittir fólkið í Götu, sem hefur
sterk vinarbönd til Íslands. Kaffi/te og spjall
17:00
Heimsækja Klaksvík og hitta fólk frá KFUM /K, kontakt persónur er, Pól Jóhannessen
pol@mission.fo Kaffi/te og spjall
20:00
Koma aftur á hotellið í Tórshavn
Hvítasunna 9. júní
11.00
Farið verður með rutu í messu í Vesturkirkjuni, kórið syngur nokkur lög í kirkjuni.
https://www.vesturkirkjan.fo/Default.aspx?pageid=20116
Hádegismatur Hótel Tórshavn/búffé/hlaðborð
14:00
Ferð til Kirkjubö, kóri getur tekið eitt lag inni inni í múrnum (15 min. keyrsla frá
Tórshavn)
15:30
Leggja afstað til Hoyvíkarkirkju
16:00
Konsertin byrjar í Hoyvíkar Kirkju (Hoyvík er i Tórshavn 5 min frá hotellinu) Hitta fólk
frá KFUM í Tórshavn á eftir, kontakt persónur er Bogi Sigurstein bs@sev.fo
19:00
Kvöldverður í Skeivapakkhúsinum ca DKK 400, - á mann http://skeivapakkhus.fo/
Mánud. 10. júní
09:15
Checka út af hótelinu
11:40
Brottför frá Vága flugvölli
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