Nordisk Weekend i Locarno
21.-22. oktober 2006
Det var mange dejlige indtryk jeg tog med hjem. Hvor skal jeg begynde min
beretning om denne dejlige og meget flot organiseret Nordiske weekend i
Locarno?
Lørdag morgen. Vi skulle (meget) tidligt op for at komme med toget fra
Basel, og nå frem til årsmødet i Locarno der startede kl. 12.00. Glæden og
forventningerne var store, idet det jo ikke var første gang undertegnede var
med og dermed udemærket vidste at det ville bilve en interessant og
underholdende nordisk weekend.
Valget af lokation var godt. Hotel Albergo Losone er et helt unikt hotel. Det
første syn af Hotellet førte tankerne i retning af en karibisk destination.
Formanden, Sven-Erik Gunnerval bød velkommen til årsmødet for
deligerede samt gæster. Da bestyrelsen sidste år blev valgt for en 2 års
periode er nyt valg først aktuel igen næste år i Zug. (Lad os håbe
bestyrelsen bliver siddende lang tid endnu).
Efter mødet blev der budt på Apéritif i Hotellets storslået reception.
Bestyrelsen havde sammen med hjælpere selv tilberedt meget delikate
„Landgangsbrød“ i hotellets køkken om morgenen. En stor tak til jer alle.
Hotellier Diego Glaus introduserede os i Hotellets historie på en yderst
underholdende og charmerende måde, Diego Glaus var forøvrigt også selv
guide ved eftermiddagens program. Fra hotellet blev vi kørt med busser til
Ponto Brollo, hvorfra vi med hotelejerens eget veterantog kørte til Intragna.
„Billetøren“ Sven-Erik gjorde sit bedste i en hertil passende uniform. I
Intragna blev vi budt på en varm Punch foran den gamle kirke, før vi med
Diego Glaus i spidsen foretog en spændende rundtur i den meget idyleriske
by. Vores „guide“ har iøvrigt selv boet i Intragna og kunne derfor fortælle
flere spændende detaljer, både om byen og dens indbyggere.
Tilbage i Hotel Albergo Losone var tiden så kommet til årets Arena.
Samtaler mellem klubberne, kirker ambassader samt sponsorer. Især blev
der lagt vægt på at præsentere klubbernes „aviser“ /information samt at
definere vigtigheden omkring disse. Hvad vil man med dette
informationsorgan? Interessant var at nogle mente det var deres opgave at
informere omkring politiske forhold og lovændringer i deres respektive
hjemland, hvor andre blot ville informere om klubbens aktiviteter. En ting
stod meget tydeligt. Vigtigheden af nordisk Club Schweiz -det at være
knudepunktet for alle clubberne,
Nu kunne man enten vælge at holde pause eller gå med på rundvisning på
hotellet. Sidsnævnte var mit valg. Allerede ved velkomsttalen var jeg blevet
nysgerrig for at høre mere om baggrunden og ideerne omkring hotellet og
dens historie. Guido Glaus far startede i sin tid hotellet og tiltrods for at det
hverken er medlem af CH- Hotelvereinigung ej heller er at finde i den
officielle Schweiziske Hotel Guide er det yderst imponerende hvad dette
*****hotel står for idag.
Forøvrigt kan man der som gæst forsikre sig mod dårligt vejr!
Den Tessinske buffet om aftenen gav nogle af os flere „problemer„ end godt
var. Maden var særdeles dejlig og buffeten var enorm. Jeg vil her ikke
glemme at sige tak til VOLVO Schweiz som var sponsor for vinen. Årets
superskandinav blev fundet ved hjælp af en sjov spørgekonkurrence hvor
alle weekendens deltagere medvirkede.

Søndag kl 9.15 var nordisk gudstjeneste i Evangelische Kirche i Ascona
med alle de nordiske præster: Mads-Bjørn Jørgensen, Kristina Nordberg,
Per Ola Bohlin samt Anne Anker Bolstad. Og ikke at glemme organisten
Mikael Pettersson. For mig var gudstjeneste forbundet med en fortroelighed,
noget kendt der „varmer“ i sjælen!
Nu havde vi tid til stille og roligt at finde vej til båden der skulle sejle os fra
Ascona til Isole di Brissago. Her var individuel rundvandring hvor vi kunne
beundre den fantastiske vegetation, før vi indtog frokost på Waldis isole de
Brissago. Agnethe afsluttede weekenden med et af hende selv digtede rim
der henviste til weekendes program samt en varm tak til Sven-Erik for hans
store frivillige indsats omkring NCS.
Tak til jer alle for en dejlig weekend. På gensyn næste år i Zug.
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