Nordisk Weekend i Zug 20.20.-21. oktober 2007
To dejlige dage begyndte for de fleste af de næsten 80 deltagere med indkvartering på hhv. Zuger- og Parkhotel midt i
byen Zug, mens andre havde arrangeret sig med privat indkvartering.
Der blev budt velkommen af formanden Sven-Erik Gunnervall i salen Parcolino, hvor weekenden startede for den
delegerede forsamling med repræsentanter fra alle medlemsklubberne, og hvor gæster også havde indfundet sig. Forinden
var alle clubbers deltagere informerede om både dagsorden, valg og regnskab. Der var tilmeldt 53 personer til mødet.
Efter Sven-Eriks årsberetning - mest om forrige års dejlige venskabsmøde i Locarno i Tessin – blev regnskabet på en
omsætning på over 30’000 schweizerfrancs også godkendt af revisorerne Rita Caspar og Staffan Heumann og sluttelig af
forsamlingen.
Under punkt 9 på dagsordenen (valg) accepterede den siddende styrelse at fortsætte, dersom forsamlingen måtte ønske
det. Dette blev tilkendegivet med applaus. To nye kandidater, Gullveig Engvold (N) fra Zürich og Søren Amdal (DK) fra
Genève var opstillet for at kompletere styrelsen, hvor en post var ledig.Efter afstemning blev Søren Amdal valgt til
styrelsen og Gullveig Engvold til suppleant. Herefter består bestyrelsen af Sven-Erik Gunnervall, formand, Åke Nordström,
næstformand, Agnethe Christensen, kasserer, Ann-Christine Del-Mestre, sekretær, Lars Kristensen (hjemmeside), Rigmor
Blattner (sponsorer) og Søren Amdal.
Et forslag om afholdelse af næste års møde blev forelagt og modtaget med applaus. Mødet vil finde sted den 18. – 19.
oktober i Bergün, Graubünden. Forslag til det næstfølgende møde (2009) blev diskuteret; der var overvejende stemning for
at finde et sted i Jura eller i Wallis.
Efter mødet var alle indbudt til apéritif og officiel velkomst af Sven-Erik Gunnervall i lobbyen på Parkhotel. Hotellets
direktør, Jan Ericsson, der trods sit svensk-klingende navn ikke kunne et ord svensk, bød også velkommen. Hotellet tæller
blandt sponsorerne for Nordisk Club Schweiz, ligesom Sydbank, der var repræsenteret ved direktør Inge Lise Hansen.
Hovedsponsoren, Volvo, var allerede synlig ved indgangen til hotellet, hvor et par af deres nyeste modeller var „sat til
beundring“.
Efter velkomsten gav Agnethe praktiske oplysninger om det videre forløb af dagens arrangementer.
Omkring 30 personer deltog i et interessant besøg i Konditorei Speck, hvor de berømte „Zuger Kirschtorten“ bliver
fremstillet. Det var en meget spændende rundgang ført af en ung lærling,der fortalte meget kompetent om sit job. På de
travleste dage kunne der fremstilles 400 Kirschtorter, der bliver forsendt pr. post over hele verden. Der blev budt på kaffe
og Kirschtorte til alle ved denne lejlighed.
Cirka 50 andre deltagere var på sightseeing i Zug fordelt i to grupper. Det var skønt, friskt og køligt vejr, som gjorde alle
godt i den halvanden times rundgang, hvor alle lyttede til guidens interessante fortælling om byen, dens bygninger,
historie, personer og udvikling. Guiden i den ene gruppe, en pensioneret lærer, der havde boet hele sit liv i byen,
illustrerede yderligere rundgangen med fotos fra gammel tid, således, at man kunne værdsætte den udvikling, Zug havde
gennemgået gennem tiderne.
Temaet på arenaen, som Nordisk Clubs diskussionsforum kaldes, var i år: „Klubliv i en forandret tid.“ Under denne titel
blev problematikken omkring frivilligt (ulønnet) foreningsarbejde i ens fritid debateret. Samtidig blev emner som
foreningsstruktur, samarbejde med andre klubber, sammenlægninger eller opspaltning af klubber, bestyrelsesarbejde,
arbejdsfordeling i klubberne diskuteret.
Der var ca. 80-90 deltagere, der også her fik lejlighed til at hilse på den norske underholder: Øyvind Thorsen fra Oslo –
han var „direkte importeret per fly“ om formiddagen. Takket være sponsorerne var der dannet økonomisk grundlag for, at
han kunne komme og underholde os! Han fortalte ganske lystigt – og ironisk - om, hvad foreningsliv egentlig betyder og
hvor vigtigt det egentlig er for „vor eksistens“.Der var information om Volvo og det var imponerende, at den tysktalende
repræsentant ønskede det bedste for os og weekenden på dansk – selvfølgelig med håbet om, at sælge mange Volvoer til
os i fremtiden! Den svenske ambassadør Harry Landau sagde et par ord; den danske ambassadør havde meldt sig i form af
en skrivelse til formanden.
Herefter var ordet så frit for alle deltagere, der kunne berette, hvor svært det er i dag at holde en forening i live; hvordan
visse clubber har måttet om-organisere sig og om eventuelle fremtidige ændringer i det nordiske foreningsliv. Dette står
nu i disse tider ikke på alles højeste prioritetsliste i den frie tid, så den ene og anden club berettede om både
vanskeligheder – men også om positive fremgange. Der var også input til, hvordan clubberne i fremtiden kunne gøre
noget for nye bestyrelseskandidater, medlemspleje o.s.v..
Som konklusion er der ingen, der ønsker ,at en klub opløses!

Vi gør, hvad vi kan for at foreningslivet og samværet i de nordiske klubber i Schweiz kan blomstre og udvikle sig i tiden
fremover!
Derefter var der middag i hotellets festsal. Vi blev budt på den store Zuger-buffet med tilsvarende gode vine; Agnethe
havde forfattet en velkomstsang til lejligheden. Derefter underholdt Øyvind Thorsen igen med mange „hints“ og finesser
om de nordiske folk, deres kultur, deres individuelle særprægethed, sprog o.s.v.. Igen et meget vellykket indslag, der blev
stærkt applauderet. Underholdningen fortsatte med en klappequiz, som Sven-Erik havde indstuderet. Sven-Eriks grundige
instruktioner og publikums opmærksomhed gjorde hurtigt dette indslag til kort varighed, således at præmierne kunne
fordeles......og snakken gå videre.
Efter middagen var der „frit spil“ - En dejlig dag var gået til ende –

Blandt faciliteterne på Parkhotel var der fitnesscenter med sauna m.v.,som kunne benyttes af de derboende deltagere; det
blev de også af flere, og det var sandsynligvis årsagen til, at søndagens program først startede kl.11.

Søndagens egentlige program begyndte med Nordisk Gudstjeneste i den Evangelisch Reformierte Kirche. Det var i år den
danske præst Mads-Bjørn Jørgensen, der prædikede efter dansk liturgi, assisteret af såvel den norske som de svenske
præster. Ifølge traditionen går denne ceremoni på skift blandt de nordiske præster på årsbasis. Kirken var fyldt; mange
kvindelige deltagere gav denne begivenhed et extra plus ved at bære deres respektive landes nationaldragter. Det
nordiske kor „Nota-Bene“ fra Zürich understregede ved deres dejlige sang det højtidelige ved denne begivenhed. Kollekten
ved gudstjenesten gik til den schweiziske hjælpeorganisation HEKS.
Kl. 13.00 var der annonceret bådtur på Zugersøen inklusive lunch. Det var koldt om morgenen, men flere droppede
spontant ind hos Lena Borgensten på vejen og blev varmet med en kop kaffe. Kl. 13 blev vi modtaget på båden, og alle 70
deltagere kunne nyde en dejlig sejltur og et godt måltid mad. Øyvind Thorsen underholdt os med humoristiske indslag og
Lena Borgensten udpegede for os de interessante steder vi sejlede forbi; derefter sang Olof Ström og Lisa Silwerbrandt fra
Nota-Bene koret et par viser for os – en dejlig oplevelse.
Så nærmede vi os slutningen af en dejlig week-end i godt selskab og tak blev givet deltagerne og sponsorerne; men den
største tak bør formuleres til hovedarrangørerne af denne „event“, Agnethe og Sven-Erik.

Lad os slutte dette „compte-rendu“ med Agnethes linier:

Båden på os vented:
rundt på Zugersøen vi sejled.
Frokosten vi glade ku’ fortære:
alle mætte - og vi ku’ sammen være.
En stor tak til Gönner og sponsorer skal lyde,
for at de, penge til NCS yde
og alle kan deraf nyde!
Snart alle igen vil være hjemme,
dog noget må ej vi glemme:
at sige tak til alle, der deltog
og til alle de, der benyttede hinandens sprog.

Vi ses næste år i Bergün i Graubünden!

Søren Amdal

