
 
 
                  Nytårskur 6 Jan 2019 
 
Søndag den 6 januar kl 1300 samledes 104 
gilde brødre og søstre med ægtefælder i 
gildeshuset. 
Bent Christensen byder velkommen  alle skåler 
i champangne,Bent afslører at dagens hoved- 
taler Søren Rasmussen samme morgen har 
meldt afbud på grund af sygdom men det  er 
lykkedes Otto at overtale stadsgildemesteren 
Kaj Valkvist.til med kort varsel påtage sig 
hvervet  som dagens taler. 
Kaj Valkvist byder velkommen og ser tilbage på 
2018 takker for et godt samarbejde ,konstaterer 
det går godt i gildet, der er i en god udvikling 
som forventes at fortsætte i 2019.Han opfordrer 
til at nyde det gode samvær og den fine service 
1 Gilde leverer i deres pæne tøj. 
Hver velkommen herrens år synges. 
Som nævnt grundet Søren Rasmussen sygdom 
holder Kaj Valkvist nytårs talen.Talen består af 
erindringer fra Grønland i perioden 1990-94. 
Kaj får i 1990 et job som revisor i Julianehåb og 
rejser selv derop til en lejlighed med kun 2 stole 
og et fjernsyn .Konen kommer dog en måned 
efter og der kommer mere styr på opholdet ! 
Han omtaler flere pudsige episoder bla andet 
en brækket fod , en begravelse med problemer 
og ceremonien omkring dette. 
Traktementet bestod af snitter og sandvich, 
serveret af 1 gilde. 
Efterfølgende var der underholdning ved 
Kolding mandskor der stillede med 8 sangere. 
De indledte med sangen” Kolding en by ved 
fjorden” derefter sang de flere sange for os. 
Derefter kaffe og kransekage, under hele 
spisningen spillede Olav Kjeldsen fra 3 gilde 
hyggeklaver.Det var dog kun halvdelen af 
selskabet der havde fornøjelse af det,(samtalen 
havde nået et meget højt lydniveau). 
Årets gildebror udnævnes, det bliver Bent 
Christensen, som modtager for sit store arbejde 
med Frydenborg lejren .Bent takker for prisen 
og roser de gildebrødre der gennem året har 
hjulpet.Bent gør opmærksom på 
at .              ”Det er i dag suset er der i morgen 
er det hverdag” 
Gildemester Otto Bjerregård takker musik og 
talere. 
Stadsgildemesteren takker også for  en 
hyggelig eftermiddag og ønsker alle et godt 
nytår. 
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