
Sted 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00
Musikskolen Åbent hus Kaffe og the

Nationaldragtsskolen, Nikkorsuit 6 Fotoudstilling, garvning, salg af skindrester. Kaffe the & kager.

A/S INI hovedkontoret

Menighedsråd Kirke til besigtigelse og info.

GRØNLANDSBANKEN A/S

Sundhedscenter - Forbi Anuni butik Sundhedstjek - vægt, højde, blodtryk og blods sukker (BMI)

Bibliotek Gamle tidsskrifter og blade (Grønlandske og danske) sælges samt kaffe, the og kage.

Sisimiut TV Åbenthus for alle kl. 19.00 - 21.30

Sukorsit (ungdomsklubben) Rap og discotek

Tekniskskole (Bygge & Anlæg) Åbne værksteder og Biophilia-projektet.

Knud Rasmussens Højskole
Sisimiut museum

Den gamle kirke åben med udstillingom 
kirkens historie samt restaureringsplan
Film i butikken om Palos brudefærd

Nukissiorfiit
SSP Iglo Kl. 13.00-21.00. SSP's 45 års jubilæum. 

Medlemstilmelding.
Kl. 15.00 mulighed for gratis lege af 
alpin og langrendski.

Kl. 17.30-19.00 aftenmad i Cafe.

Akustisk band i Foyeren.

Teatergruppen Pakkutatgiver 
dramaundervisning

Biograf: Unbroken 137 min. 
Action/Drama(Krigsfrilm

Familiecenter

Kl. 18.30. Info om mandegruppen. Kl. 19.30 En klient fremlægger Kl. 20:30 kvindegruppen 
fremlægger

SPS - decentral koll. 3 Elev arbejde udstilling. Guitar spil, drama lege, studieforløb info, kaffe,the m.m.

Koncert ved sangkoret Malik og Noqarteq

Kl. 17.30. Info om arbejdspladsen.

Kl. 17.00-21.00. Fiskesuppe og tage selv bord, kaffe, the, saft og kakao.

Sælsuppe, sæl flænsning, åbenthus tørvehytte, slideshow, kaffe the og kage

Særudstilling af malerier fra Grønland med Isabelle Vasseur

Info om: Netbank, SWIPP, SMS, Automat m.m. samt konkurrence

Taseralik kulturhuset

Råstofskolen

KNI Hovedkontor

Savituut - Kunstnerværksted

Åbenthus for besøg på elværket & vandværket. Rundvisning, og konkurrence med fine gevinster. Kaffe & the.

Forskellige biophilia workshops i KTI Aulaen.

Kl. 16.00 instruktion af skismøring. Kl. 17.00 fremvisningg af ski tøj.            
Kl. 19.00 Orientering omkring medlemskab.

"Minikoncert"                                            "Minikoncert"                                     "Minikoncert" . 

Hovedkontoret åbner kl. 16.00-21.00 for info om borgerservice samt konkurrence og lodtrækning om 1. md. Frihusleje. IF Kalaallit Forsikring info.

Ørredesuppe, guitarspil, foto og film, forskellige spil samt bordtennis og bordfodbold

Afdelingerne kan besigtiges og familie underholdning i kantinen samt lodtrækning.

Umiarsualivimmut 5:  Åbent hus, kaffe 

Maskinpark indendørsværksted kan besigtiges samt geologi udstilling og kaffe og the

Gratis buskørsel 
kl. 17.00‐23.00








