May 17, 2019
Hello Ralf,
We are reaching out to you, as members of the Ísafjörður community, to ask for your support for
an event being planned by the students of the University Center of the Westfjords, to be held
Saturday, June 8, 2019, in Isafjordur.
The event will be our local contribution to the global World´s Ocean Day celebration, a day
people from around the world come together to celebrate the ocean and its importance in our
lives.
The events being planned for World Ocean Day this year in Ísafjörður will inaugurate what we
hope will become the annual participation of Isafjordur and the Westfjords in this global
celebration of the ocean, highlighting the close connection the people of this town and region
have to the sea.
[Góðan dag Ralf,
Þann 8. júní 2019 munu nemendur við Háskólasetur Vestfjarða, í samstarfi við bæjarbúa, blása
til veislu til heiður sjávarins og viljum við bjóða ykkur að taka þátt með okkur!
Þessi samkoma er framlag okkar allra til alþjóðlegu hátíðarinar “World Oceans Day” (sjá hér
https://www.worldoceansday.org/about), þar sem fólk víða um heim kemur saman og heiðrar
sjóinn og mikilvægi hans fyrir okkur öll.
Þetta er í fyrsta skipti sem dagurinn er haldinn hátíðlegur á Ísafirði. Von okkar er sú að þetta geti
orðið að árlegum viðburði á Vestfjörðum þar sem við getum öll komið saman, haft gaman og
hadið upp á þau nánu tengsl sem við höfum öll við sjóinn.]
In 2002, The Ocean Project was established to lead global promotions and coordination of World
Oceans Day by working collaboratively with hundreds of organizations and networks from all
sectors to help rally the world around the 8th of June celebration.
Having grown substantially over the last two decades, this event now includes a global network
of more than 2,000 organizations including youth groups, aquariums, zoos, museums, groups
representing sailors, divers, swimmers and other recreational interests, the maritime
transportation industry, religious organizations, governments, the tourism sector, conservation
organizations, universities, schools, businesses, celebrities, and many others. In 2019, Ísafjörður
and the Westfjords will join other groups, towns and countries in this worldwide celebration of
the ocean and its importance to our lives and livelihoods.
[“The Ocean Project” var stofnaður árið 2002 í þeim tilgangi að skipuleggja og leiða verkefnið
“World Oceans Day” í samstarfi við samtök og tengslanet úr mismunandi atvinnugreinum.
Þessi viðburður hefur vaxið töluvert undanfarinn ár og í dag koma yfir 2,000 aðilar að verkefnum
sem tengt eru deginum. Þar á meðal má nefna ungmennahreyfingar, sædýrasöfn, dýragarða,
náttúruminjasöfn, sjómannafélög, kafarafélög, sundfélög, aðilar úr sjávarútvegi,
samgöngustofnunum og ferðamennsku, trúarsamtök, góðgerðasamtök, náttúruverndasamtök,
háskólar, grunnskólar, fyrirtæki og fleiri.]
With the date fast approaching we are hoping to gather support from the community to see that
Ísafjörður’s first World Oceans Day is a great community success. We, the University Center
students, are planning a full-day of events on June 8th in and around Ísafjörður. This year’s

May 17, 2019
theme is plastic pollution, and we intend to focus the events around a street art coloring contest
open to all ages. We would also like to incorporate other activities, such as a beach clean-up,
having some educational materials on site, under-sea video/creatures to view with students on
site to explain their ecological role, as well as opening the invite for engagement from
individuals and other community organizations.
In support of this event we are asking if you could contribute:
• Participate in the event
• Can grant us permission to hold the chalk festival out front of the church beside the
library in the parking lot.
• are able to offer guidance and technical support contacting other appropriate bodies
[Þar sem dagurinn nálgast vonumst við til að bæjarbúar og fyrirtæki leggist á árar með okkur svo
að við getur gert fyrsta World Oceans Day sem haldin verður á Ísafirði eins skemtilegan og
mögulgt er. Við erum að skipuleggja skemmtilegan dag fyrir alla fjölskylduna á Ísafirði og í
nágrenni þann 8. júní. Þemað fyrir hátíðinna á þessu ári er plastmengun. Við ætlum að leggja
áherslu á götulist í tengslum við þetta þema og halda teikni- og litasamkeppni sem verður opin
fyrir alla aldurshópa. Við munum einnig bjóða upp á aðra skemtilega viðburði eins og
strandhreinsun, neðansjávar myndbönd og/eða sjávardýr til að skoða og snerta en þá muna
nemendur Háskólasetursins einning vera til staðar til að útskýra líffræðina. Einnig munum við
bjóða fyrirtækjum og opinberum stofnunum á svæðinnu til að leggja sitt fram og taka þátt á
hvaða hátt sem er.
Ef þið hafið áhuga á að taka þátt og styrkja þetta verkefni þá viljum við bjóða ykkur að:
- Taka þátt með einhvernskonar framlagi (atburð, fyrirlestur o.s.f.v.)
- Getur veitt okkur leyfi til að halda kalkhátíðinni úr kirkjunni við hliðina á bókasafni á
bílastæði.
- stiðja okkur í tæknilegum atriðum og-eða hjálpa okkur að hafa samband við réttu aðilana]
For more information on the Ocean Project and World Oceans Day please see their website
https://www.worldoceansday.org/resources
Fyrir frekari upplýsingar um “The Ocean Project” og “World Oceans Day” getið þið kíkt á
https://www.worldoceansday.org/resources
Sincerely [Kveðja],
Rheanna Drennan
Rheanna18@uw.is
The Students of the University Center of the Westfjords
Coastal and Marine Resource Management Program
Nemendur úr Háskólasetri Vestfjarða – Haf-og Starndsvæðastjórnun

