Nordisk Club Schweiz til venskabsmøde i Bad Ragaz i september 2011
Så er nordmænd med flere endnu engang samlet:
Nordisk Club Schweiz har lagt programmet.
Nogle var allerede i går på tur
og det i sommertemperatur.
Denne gang vi i Vaduz blev budt
på rundtur i byen en smut.
Vi så på by, kultur og centeret
dog mødte ikke fyrsten, ikke forventet.
Nej, I hans kælder havde vi det rart
og ih, det var en ganske forrygende start.
Med smag på fyrstens kældervine
med selskab af clubben dér: helt maxime.
Snakken gik på gled
et glas eller to gik osse med.
Men for mange dråber: hvorhen kunne det føre?
Der var jo nogen, der videre skulle køre.
I Maienfeld, chauffører så fik revance:
nu var vi alle i balance.
Bündner Herrschaften leverer gode dråber!
Besøget I ku li, vi håber!
Eggtorkel i Maienfeld
med Capuns og Torte blev det vist en dejlig kvæld.
Så i Bad Ragaz vi ‚slummertrinke’
og til hinanden på hoteller kunne vinke.
Vi ku’ rigtig sove længe og slappe af:
Jeres ønske så blev opfyldt, håber vi da!
Klokken elleve så vi mødtes på Tamina Sorell
Dette smukke firstjernet hotel.
Tak for deltagelse på Arena.
mens andre foretrak at slappe a’.
Håber at I alle så fik ly
under Sydbanks flotte paraply.
Benyt Jer nu af ly i banken;
vi håber, at alle dér vil fylde tanken.
Mange tak skal Sydbank nu så ha’:
for denne flotte gave, de os ga’.
Håber da i år I fik nok at spise;
Genéve vi jo sidste år ikke kunne prise.
Der var ikke den bestilte mad;
nøjedes med et æble på et fad.
Så blev delegeret,
valgt og revideret,
ny bestyrelse, må sig uden Carita og Sven-Erik sig
klare.
men med de nye: ingen fare.
Tak til nye såvel som gamle, der tar’ den tørn
for de nordiske i Schweiz, de er et værn.
Så kunne vi alle den lange pause nyde
og se Bad Ragaz, Grand Hotel og alt hvad byen den
kan byde.
Casino spilled’ op til roulette
med et par chips var vi beredte.
Som tak til NCS vi på jubilæet kunne sige ‚skål’
altid dejligt samvær, mange rejsemål.
For denne slags venskabsmøder nu er året: det
tiende
gået med NCS så strygende.

Til dinér i Sorell så der bydes.
Vi håber, at den gode mad ku’ nydes.
For nogen må i morgen have kræfter
til Bad Pfäfers, da benene, de må løftes.
At vandre derop blir’ dog ikke slemt;
vi osse ka’ ta’ bussen: ganske nemt.
Kun uden bil man kommer op
eller du må få bussen på et stop.
Gudstjeneste så i det lille kapel
Ej med orgel: vi klarer os da vel.
I det gamle køkken vi så siger skål
Længe leve NCS, som mål.
Håber så at maden derpå vil os smage
Før vi besøger slugten og bussen så vil tage.
Ganske hurtigt er vi nede igen,
tid til afsked og måske en lille en?
Egentlig burde vi her før vi slutter,
ha’ een, der igen i vikingehornet trutter.
Nej, i fremtiden må vi hellere la’ for NCS det klinge.
Se, med denne kineser kan vi ringe. (RING)
Denne vi gir’ os alle som en lille jubilæumsgave!
Ved forsamlingerne kan denne jo vær’ rar at have.
Den kan bruges til ro og orden,
for nu lyder tonen jo en anden
- det er nu ikke fordi vi er på spanden –
med et skift efter 17 år med Sven-Erik på pinden,
hvoraf de 10 deraf som „forreste manden.
Een har nu fortjent at læne sig tilbage,
glædet os i så mange dage.
Nu er der tid til anden nydelse
eller for børnebørn en ydelse?
skolelærer eller noget ved musikken?
Glem nu ikke gymnastikken!
Vi takker for al din indsats her i NCS
Nu er det os der må ta’ dit læs
Med Birgit vi ønsker dig alt godt uden NCS.
Vi håber dog, at vi stadig Jer heriblandt vil ses.
Først vi ønsker en ny bestyrelse vind i ryggen
og til Søren held og lykken!
Det under paraplyen; det er den der gir’ os lyen.
Tak fordi weekenden i Bad Ragaz I valgte
Og dagene sammen med de nordiske tilbragte.
Husk nu næste år igen at være med,
gi’ blot alle de andre nu besked.
Vi rejser i `12 og det i oktober til Wallis.
Kom nu bare dér i flokkevis.
Hilsen til alle de, der blev derhjemme
De har nu mulighed for, næste år at komme.
Gid venskab her iblandt ej må forgå,
og vi mange oplevelser så vil få.
Husk imorgen bussen kl. 9.35 fra Bad Ragaz Post
den kører
eller her ved hotel kl. 8.45 jeg vandreturen fører!
Agnethe

