Nordisk Club Schweiz på tur til Bad Ragaz og omegn fra 23.09. til 25.09.2011.

Det er med stor spenning Lisa og jeg, Oddrun, tar turen tvers gjennom Schweiz for å hilse på
alle som vi treffer år etter år. Kl. 15. skulle det være samling i Vaduz og knapt ut av døren på
hotellet i Bad Ragaz, traff vi Agnethe og Rolf, som straks hjalp oss videre til Vaduz.
Praktfullt vær som fra en bildebok, god stemning, glade ansikter og en utmerket guide, som
visste alt om Liechtenstein og enda mer! Vakre bygninger under slottet til Fyrsten von und zu
Liechtenstein, 35`000 arbeidsplasser og velstand sa langt øyet kunne rekke. Siden år 1000
laget man vin her og Fyrstefamilien var flinke til å samle gull og gods i århundrer og dette
sikret eksistensen til Liechtenstein frem til vår tid. Guiden førte oss også til Hans Majestets
Vinkjeller
En utsøkt vakker bygning midt i en vingård på 4 hektar, men for oss fra Wallis var vinen noe
uvant, lett, men farlig da den hadde 13% vol. Det kan fort bli svake knær! Vaduz var en
innholdsrik opplevelse med en super guide, en fin ettermiddag for alle. Så gikk turen videre til
Maienfeld og de som ikke hadde bil fikk sitte på med noen. Slik passer alle på alle.
Bündner Herrschaften og Malanzervin i Maienfeld i vinkjelleren Eggtorkel med den
tradisjonelle retten Capuns samlet vi oss til feststemning i hyggelig samvær! Vi lærte mye om
denne siden av Schweiz allerede første dag! Styret med Agnethe som primus motor skal ha en
kjempe takk!
Lørdag hadde vi tid til a møte også nye venner, prate og bese Bad Ragaz. Jeg kjøpte bare et
belte, for prisene lå høyere enn min portemoné. Kl. 11 møttes vi til en aldeles overdådig lunsj.
Mange tok til seg av den utmerkede Risling Sylvaner som ble rikelig skjenket til alle! Takk til
styret som spanderte lunsj med tilbehør! Det var gedigent!
Årsmøte kl. 14 var på tradisjonelt vis. Suverent ledet av vår kjære president Sven-Erik og
holdt på et innholdsrikt og interessant nivå. Vi er i dag en profesjonell klubb som kan måle
seg med de beste i Sveits! Et kort resyme av hva som hadde skjedd siden sist: Vi har en
sponsor som gir oss paraplyer og penger og Agnethe har Fr. 6`000 mer i kassen siden SvenErik begynte som president. Bravo! Klubbene fortalte litt om seg selv og noen gav oss idéer
til nye aktiviteter. Vi er nå 27 klubber og Lausanne er den største med 1`000 medlemmer,
men ingen av dem var der! I styret ble det valgt 2 nye medlemmer og presidentskapet går
videre til Danmark med Søren Amdal fra Genève. Stor takk til Sven-Erik igjen, og ny
oppslutning og understøttelse til Søren. Velkommen som president!

Kl. 17.30 gikk vi inn i en ny Kasinoverden. Mitt hode ble stort og tungt av alt jeg måtte vite
for å vinne mye. Sjetonger fikk vi gratis av NCS, så ingen ble fattigere etter dette besøket,
men noen ble rikere. Jeg vant 25 noen over 200; heldiggriser! Kvelden ble avsluttet med dinér
av beste sort! Sven-Erik organiserte leker, så vi måtte anstrenge oss etter en lang dag med
store opplevelser. Sven-Erik greide å utfordre oss til siste slutt. Utmerket mat god stemning,
selv om den Norske Kolonien bare besto av Sigve og meg. Det må komme flere Nordmenn,
ellers går vi dukken i dansker og svensker og finske damer!
Søndag 25.09: Tur til Altes Bad Pfäfers og Taminaslucht.
Noen ville ta bussen, mens vi andre hadde en herlig spasertur gjennom ville slukter og
rasende fosser. Natur pur! Fremme i Bad Pfäfers fikk vi historien om dets opprinnelse og tur
inn i Taminasluchten. Maken er det lenge siden jeg så sist. Før dette samlet vi oss i det lille
kapellet til Bad Pfäfers, akkurat stort nok til oss. Vi holdt gudstjeneste med musik fra
tverrfløyte mellom fjellveggene med prester fra Sverige og Danmark som førte oss tilbake til
kirken vi kjenner fra skandinavia på tradisjonell måte. Talen vil vi ikke glemme. Om mannen
som ville favne hele verden, men til sist ikke hadde tanker for mer enn seg selv. Er vi slik?
Håper ikke det.
Etter nok et deilig måltid sammen med nye og gamle venner, tok vi avskjed fra dem som ville
ta bussen ned. Lisa, Åke og jeg ville gå ned for å fordøye alt vi hadde opplevd disse dagene.
Til styret og ikke minst Agnethe takker vi for en interessant sammenkomst, blå himmel hele
tiden, mye å lære, mye glede og godt planlagt!
Håper det kan bli fint også i Valais 2012.
Vell møtt alle sammen.
Hjertelige hilsener til alle fra den Norske Koloni!
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