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Nationaldag i Sisimiut 21. juni 2015
Kl. 9.00 - Samling foran kommunebygningen
Salutering, Flaghejsning, Fællessang ”Nuna asiilasooq”, Borgmesteren Hermann Berthelsen holder tale,
Fællessang ”Inuiaat kalaallit”. Derefter fælles optog til
kirken med fanebærerne i front.
Kl. 10.00 - Fælles kirkegang.
Kl. 10.30 - Kransenedlæggelse ved mindestenen for skibbrudne, tale og fællessang ”Eqqissilit imaani”
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. Foreningen ”Erfalasorput” (Vort flag) vil i forbindelse med 30 års jubilæum
lave opvisning.
Kl. 14.30 - Sælfangstkonkurrence. For bådejere. Med start
nedenfor broen. Fangsten landes ved statuen ved
broen. For de første tre fangster er der præmier med
kr. 600,- & 500,- & 400,-. De øvrige fangster vil blive
købt af kommunen for kr. 300,- til uddeling ved Nationaldagspladsen. BEMÆRK: Hvis vejret er dårligt bliver
sælfangsten aflyst.

Dette års nationaldagsarrangementer vil foregå omkring Spejdersøen samt i Taseralik og ved Taseralik.
Bålplads for udendørsmadlavning vil foregå ovenfor
ved det nye ungdomshus.
Kl. 14.00-00.00 Taseralik har åbent og scenen ved storteltet
har åbent: Café Taseralik sælger mad og drikke.
Foreninger opfordres til at sælge mad og drikke langs
Falip Aqqusernga.
Kl. 14.30 – 16.00 - Qajaq Sisimiut opvisning:
Qajaq Sisimiut viser forskellige konkurrencelege og til
sidst vil alle få mulighed for at prøve qajaqroning.
Kl. 15.00-16.00 - Koncert i Taseralik af musikskoleelever samt
Sikkersut koret.
Kl. 16.00-18.00 - Underholdning ved storteltet: Storteltet ved
Taseralik byder på underholdning med musik, Polka,
Piitannguaq Alaufesen samt andre.
Kl. 15.00-16.30: Løb Spejdersøen rundt. BMX og skatere laver
opvisning. Rundbold og andre lege foran Spejderhytten.
Lege af udendørsfitness ved Taseralik.
Kl. 19.00-22.00: Storsalen i Taseralik har åben scene med forskellige musikere. Piitannguaq Alaufesen underholder.
Kl. 22.30-00.00: Stor dansemik i Taseralik storsal med Ivinnguaq
& No Name.
Gratis buskørsel den 21. juni 2015 kl. 14.00 – 23.00.
Lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00-17.00: Idrætsforeningerne
S-68 & SAK afholder 5 mands fodboldkampe.
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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