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Traditionen tro skød Byens Netværk året i gang med en 
storstilet nytårskur – og det løb ikke stille af sig. 

I nystrøgne skjorter, pudsede laksko, smukke kjoler og 
højt hår og humør ankom festens knap 200 deltagere til 
Vilhelm Lauritzens smukke VEGA, der i år dannede 
rammen om nytårsfestlighederne. 

Gennem aftenen blev vi forkælet med kræs for både 
mave og ører. Den velsmagende treretters middag blev 
leveret af Madkastellet, og musikken fik vi selv lov til at 
skabe som byggebranchens største midlertidige stomp-
orkester. 

Efterfølgende tog de professionelle over: Først var det 
rockbandet Freddy and The Phantoms, der leverede et 
brag af en koncert – og dernæst overtog pladevenderen 
DJ Soul Anders og satte for alvor gang i det historiske 
dansegulv. 

Byens Netværks sekretariat takker for en festlig aften –
sammen er vi byens festligste netværk. 



Bestyrelsesformand og 
sekretariatschef - Henriette Cajar 
og Henriette Sofie Larsen - bød 
velkommen til de mange 
gallaklædte deltagere. 











Vi startede med 
velkomstbobler i Anker 
Jørgensens træbeklædte 
sidebar, inden vi begav os 
ind i VEGAS smukt 
oppyntede festsal.



Sekretariatschef Henriette Sofie Larsen bød 
Byens bedste Netværk velkommen. 



Efter forretten løftede bestyrelsesformand Henriette Cajar glasset og skålede for 2017 og det hav af arrangementer, 
Byens Netværk har arrangeret, og vendte så blikket mod 2018, der kommer til at bringe mange flere. 



Traditionen tro svingede Erik Svanemose 
guitaren, og vi kvitterede med stående fællessang. 



Madkastellet leverede en velsmagende og festlig treretters menu. 



Aftenens interaktive højdepunkt var en ”bygge-
branche-STOMP” dirigeret af den norske 
trommeslager og jazzmusiker Håkon Berre. 

Inddelt i faggrupper skulle vi først finde 
arkitekterne, ingeniørerne, entreprenørerne, 
bygherrerne og alle øvrige rådgiveres egne lyde -
og dernæst selve ’lyden af byggebranchen’. 



Der blev gået til 
den og spillet på 
alt fra brand-
haner og stole til 
glas, 
aluminiums-
bakker og 
tomme tønder. 



Blues-/rockbandet Freddy And The Phantoms spillede op 
og lokkede de modige og danseglade sjæle ud på gulvet.



Tak for en forrygende nytårskur 2018. 


