KOMMUNIMIIT
PAASISSUTISSIISSUT

Nationaldag i Sisimiut 21. juni 2017

KOMMUNEINFORMATION

Kl. 9.00

Samling foran kommunebygningen
Salutering, Flaghejsning, Fællessang ”Nuna asiilasooq”, Borgmesteren Malik Berthelsen holder tale, Fællessang ”Nunannguarput asallugu aat”. Derefter fælles
optog til kirken med fanebærerne i front. Foreninger med faner opfordres til at
deltage.

Kl. 10.00

Fælles kirkegang

Kl. 10.30

Kransenedlæggelse ved mindestenen
Kransenedlæggelse ved mindestenen for skibbrudne, tale og fællessang
”Eqqissilit imaani”

Kl. 11.00

Sælfangst konkurrence
Sælfangst konkurrence starter under broen. De første 3 fangster er der præmier
på kr. 800,- , 700,- og 600,- og øvrige fangster vil kommunen købe for kr. 500,-.
De fangne sæler vil blive flænset ved SSP Igloo.
Bemærk at sælfangsten vil blive annulleret i tilfælde af dårligt vejr.

Kl. 11.30

Forsamling ved kirkegården
kransenedlæggelse, tale og fællessang ”Guutiga illimmi”

Kl. 12.00-14.00

Fælles kaffemik i idrætshallen. Der vil også være underholdning og sang.
Dette års nationaldagsarrangement vil blive afviklet ved Spejdersøen, overfor
Nutaraq ungdomshus samt Taseralik.

Kl. 15.00 - 18.00

Åben scene
Der åbnes scenen udenfor Nutaraq for musik samt underholdning. Der er mulighed for udendørs madlavning ved området syd for Nutaraq. Café Taseralik og
cafè Nutaraq vil sælge mad og drikke, og foreninger opfordres til salg af mad
og drikke udenfor Nutaraq.
BEMÆRK: I tilfælde af dårligt vejr vil musikunderholdningen foregå i Sisimiut
idrætshal.

Kl. 14.30-16.00

Qajaq Sisimiut opvisning i Spejdersøen
Derefter er der mulighed for at afprøve qajaq roning.

Kl. 16.00

Fodboldturnering mellem S-68 og SAK foran Spejderhytten.

Kl. 20.00 - 22.00

Koncert
Storsalen i Taseralik har koncert med ”Atsinnermiut”. Da der er begrænset plads
vil der uddeles gratis entrebilletter i Taseralik.

Kl 20.00 – 22.00

Polka
Stort grønlandsk polka i forsamlingshuset med polkaforeningen

Kl. 19.00 - 21.00

Dans
Dans for børn op til 14 årige i Nutaraq ungdomshus.

Kl. 21.00 - 23.00

Dans
Dans for unge i alderen 14 - 25 år. Nutaraq ungdomshuset vil være åben med
salg af div. varme drikke m.m. Gratis buskørsel den 21. juni 2016 kl. 14.00 – 23.00.
BEMÆRK: I tilfælde af dårligt vejr vil udendørs arrangementerne blive flyttet til
Sisimiut Idrætshal.

Kl. 19.00

Samling af brændsel
Samling af brændsel i baglandet (grusvejen) til brug ved nationaldagen.
Samtlige foreninger opfordres til at deltage ved indsamlingen. De indsamlede
brændsel (kviste m.m.) stilles ved grusvejen, og kommunens bil vil samle disse og
bringe dem til nationaldagspladsen kl. 21.00
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