
7 dates + skíferia  fyri hjún 

Kann tað verða meiri spennandi?  

Komi við til Hemsedal í Norra 1-8. apríl 2019 

 

 

 

 

Tí hjúnalagið  

er ætlað at  

vara alt lívið. 

 

 

 

 

Fyri at stimbra hjúnalagnum, ynskja vit at geva pørum góð amboð til at menna ein sunnan og sterkan 

felagsskap gjøgnum alt lívið. Hetta er eitt skeið, sum øll hjún kunnu luttaka á og fáa ágóðan av. 

Bakgrundin fyri skeiðini 

Alfa-skeiðini fyri hjún byrjaðu í Holy Trinity, Brompton í London. Eldsálirnar aftanfyri skeiðini eru hjúnini 

Nicky og Sila Lee, sum í 20 ára longum hjúnalagi og við fýra børnum, hava drúgvar royndir við ráðgeving fyri 

hjún. Hesi hava skrivað og gjørt alt undirvísingartilfarið og uppgávubøkurnar, sum verða brúktar.  

Skeiðið verður hildið í 105 londum og á 40 ymsum tungumálum.  

Sambært tølum frá Hagstovuni verða 37% av øllum hjúnum í Føroyum skild. Ásannandi hesum ynskja vit at 

møta menniskjum har tey eru og bjóða hjálp og menning inn í hjúnalagið.  

Hvussu gongur ein dagur fyri seg? 

Dagurin byrjar við morgunmati og so er frítt at fara at skía í fjøllunum. Skíast kann vanliga frá kl. 9:30 til kl. 

16. Frá kl. 16-20 ber til at hugna sær, slappa av, fara í baðstovu, til massagu o.a. og at eta.   

Skeiðið er hvørt kvøld kl. 20-22. Byrjað verður við einum innleggið, og so koma hjúnini at sita fyri seg sjálvi, 

ímeðan uppgávur verða loystar. Ímeðan er altíð tónleikur frá, so tað ikki hoyrist millum borðini. Tað, sum 

hjúnini tosa um, og sum tey skriva í uppgávubóklingin, er bara millum tey bæði og skal ikki leggjast fram.  

 



Evnini eru hesi: 

1.  Eitt gott og sterkt grundarlag 

2.  Eitt gott samskifti 

3.  Loysn á ósemju 

4.  Styrkin í fyrigeving 

5.  Familjubond 

6.  Eitt gott kynslív 

7   Kærleikin í verki.  

 

Skí 

Lyftirnar lata upp kl. 9.30 og koyra fram til kl. 16. Økið er stórt 

og vælegnað til bæði royndar og óroyndar skíarar. Har eru 50 

bakkar og 20 lyftur. Tað er frítt at skía saman við hjúnafelaga 

sínum ella kvinnur saman og menn saman. Hjá nøkrum er tað 

upplagt at byrja saman sum hjún, og um annar ynskir meiri 

ferð á, ber til at fara saman við øðrum fartbøllum, ímeðan 

onnur taka tað meiri róligt.  

Møguleiki er at fara á skískúla, fyri at fáa undirvísing.  

Kort yvir skíøki sæst her: http://www.hemsedal.com/no/A/Skistar-Hemsedal/Loypekart/ 

Gisting 

Vit búgva á Skogstad hotel, sum er eitt deiligt og hugnaligt hotel mitt í býnum. Hotellið hevur góð kømur og 

góð skeiðshølir. http://skogstadhotell.no     

Undirvísarar 

Undirvísarar vera Marjun & Heðin Poulsen og fleiri. 

Kostnaður 

Kostnaðurin fyri eini hjún er kr. 21.130,- 

Íroknað er flogferð, bussur til og frá Hemsedal, gisting við 

morgunmati, lyftkort, skeið og skeiðstilfar. 

Um man ynskir Premium kamar, kostar hetta kr. 1.300,- eyka 

Ikki íroknað er skíleiga og døguri um kvøldið.  

62°N bjóðar Dine around, døgurði á ymiskum matstovum um 

kvøldarnar, fyri kr/pers 1.200,-  

Bílegging 

Bílegging til túr og skeið fer fram hjá 62°N, tel. 340000 ella booking@62n.fo.  

Kontaktpersónur er Rannvá.  

Freistin er 17. des.  

Nærri kunning fæst við at venda sær til Heðin Poulsen, tel. 290741, t-post. hedinp@gmail.com.  
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