De nye skydebrødres tale til selskabet.
Ærede Skydebrødre.

Tak for den ære, at få lov at holde denne tale på vegne af de nye skydebrødre.
Mit navn er Niels Kåre Bruun. Jeg er gift på 30. år og har to dejlige drenge på 28 og 23 år..
Jeg er direktør for BetterHome, som gør Danmark grønnere – vi skaber grønne boligrenoveringer over det
ganske land ejet af 3 hæderkronede firmaer; Danfoss, Grundfos og Rockwool.
Jeg flyttede til Roskilde for 30 år siden. MEN min Roskilde historie startede faktisk meget før – og det var
Roskilde Festivalen, som fik mig til byen. 40% af alle besøgende på Roskilde festival besøger byen igen og
igen. Jeg var én af dem. Jeg stod faktisk af i Roskilde.
Jeg ved, at den kulturarv, vores selskab står for, og aktivt formidler ved vores virke i Roskilde, har en
betydning for alle os ny optagne brødre.
Vikingerne gjorde vores by til vores første hovedstad. Og vores majestæt vil understrege denne betydning,
når hun en dag lægger sig til hvile i Domkirken. For mig er Roskilde en kulturhistorisk hovedstad med levende
rødder.
I selskabet skal vi stå vagt om vores by!
Jeg er sikker på at hver af os nye skydebrødre har hver vores særlige interesse i byen og måske flere.
Min interesse er domkirken.

Som nyuddannet kemiingeniør fik jeg bl.a. den opgave at gennemgå kobbertagene på Roskilde Domkirke.
Efter branden i Margrethe Spiret i 1968 var tagkonstruktionerne blevet imprægneret med en
brandhæmmer, som havde accelereret korrosionen og skabt utætheder i samlingerne. I Margrethe spiret
drev vandet ind.
Den store tagrenovering blev heldigvis igangsat umiddelbart efter vores afsluttende rapporter. Vi kender alle
det flotte resultat, som vil præge byen de næste århundreder.
Hvem ved om den renoverede Domkirke, Roskilde Festivalen, Risøs udvikling af Vindmølle-teknologien og
vores innovativt designede affaldsforbrænding vil blive husket som vores tids stærke præg på byen.
Hvor om alting er, så glæder vi ny optagne skydebrødre os alle til at få lov til at skyde og drikke rigeligt for
hinanden
Vi glæder os til at ramme skiven for vores brødre – for hvem ved, hvornår vi selv får æren af at lave en skive?
Tak fordi jeg måtte tale, på denne dag.

