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3900 Nuuk Joanne Elena Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Fotobogen "3900 NUUK" - hovedstaden som
er den ældste i Grønland. 

Året 2016 var Nuuk samlingssted for flere arrangementer som GM i fodbold, GM i qajak, AWG / Arctic
Winter Games og glædelige begivenheder som mange nye studenter og 1. skoledage i alle byens 6 skoler. 

I disse år er byen under store forandringer, hvor der bliver bygget masser af nye boliger og ny Nuuk
atlanthavn er godt i gang. Fotobogen indeholder billeder, jeg har taget igennem flere år og forestiller Nuuk,

set med en nuummioqs øjne og har fulgt Nuuks udvikling gennem årene. 
Mit formål er at gøre dig glad ved at kigge / gense Nuuk på billederne. 

Håber du bliver glad for at gense Nuuk gennem billederne og måske føle dig lidt nostalgisk, hvor minderne
dukker op.

Joanne Elena Petersen, NUUK
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