
Programmet i anledning af Regentparrets besøg i Sisimiut 
den. 17. juli 2015. Varighed: 6 timer + receptionen
10.00-10.15 Ankomst af Kongeskibet dannebrog ved Sisimiut ny kajanlæg, blomster-

pige og blomsterdreng udleverer blomster til Dronningen
10.15-10.35 Velkomst af kongeparret ved Borgmester Hermann Berthelsen 

og Kommunalbestyrelsen + Naalu børn synger 2 sange
10.35-10.45 Kongeparret hilser på borgerne ved den nye havn
10.45-11.15 By rundtur for delegationen, med stop ved Højskolen – solenergi, stigning 

af bil – Forstander Lise Lennert Olsen tager i mod regentparret – fortæl-
ling om højskolen/solceller derefter køre ud til skaterpark

11.20-11.50 Cykel/skateboard bane hvor børn og unge laver visning på deres fær-
digheder ved bowlerbanen – næstformand i Urban Greenland Krister 
Støvlbæk tager i mod regentparret – derefter gå til Taseralik

12.00-13.00 Frokost i Taseralik – Direktør Arnajaraq Støvlbæk tager imod regentparret- 
(musikskolens børn spiller og sang fra en ung pige) med inviterede gæster.

13.00-13.20 Vandre ud til motionsområdet bag Taseralik – meget kort
13.20-13.40 Køre fra motionsområdet til ungdomshuset
13.40-14.05 Rundtur i det nye ungdomshus – Medstifter Larseeraq Skifte tager i mod 

regentparret – og fortælle om planerne ved Spejdersøen – view til lav-
energi huset

14.05-14.40 Køre ud til SSP huset (murstenshus) - Hans Lars Olsen medbygger, og 
Poul Olsen formand for SSP tager i mod regentparret ved SSP huset, og 
fortælle om bæredygtighed omkring huset – og Vicekommunaldirektør 
Laust Løgstrup fortæller om den kommende svømmehal i fjeld

14.40-14.50 Køre fra SSP til KTI og ARTEK 
14.55-16.00 Besøge KTI og ARTEK – Forstander Jokum Møller tager i mod regentparret 

- med fokus på Arktisk Ingeniør uddannelse og kaffe
16.00-16.30 Kørsel KTI mod ARTEK kollegiet og rundtur op til Nasiffik – Borgmester Her-

mann Berthelsen fortæller om Apisseq og Nasiffik området - derfra mod 
Sisimiut havn

18.00-20.00 Reception ved Dannebrog med 90 inviterede gæster
21.15 Kongeskibet Dannebrog sejler mod Nipisat – UNESCO område. Oriente-

ring om området og forslag til World heritage-optagelse ved fhv. muse-
umsdirektør Claus Andreasen

Kørsel op til Nasiffik, hvor der er opstillet bænke hvor de får lov til at kigge lidt rundt omkring mod Nipisat og 
DYE ONE og byen som helhed

 Qeqqata Kommunia, Makkorsip Aqq. 2, 3911 Sisimiut, Tlf: (+299) 70 21 00, Fax: (+299) 70 21 77, E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Qeqqata Kommunia · Makkorsip Aqq. 2 · 3911 Sisimiut · Tlf: (+299) 70 21 00 · Fax: (+299) 70 21 77·  E-mail: qeqqata@qeqqata.gl· www.qeqqata.gl

KOMMUNIMIIT 
PAASISSUTISSIISSUT

KOMMUNEINFORMATION


