Nordisk Club Schweiz
Venskabsmøde i Jura / Neuchâtel i
weekenden (16.)17.-18. oktober 2009
Denne gang var Jura og Neuchâtel rammen om det årlige
venskabsmøde.
For de, der ønskede, begyndte sammenkomsten allerede om
fredagen ved en slotsrundgang på slottet i byen. Det var spændende
at høre om Neuchâtels historie, nutid og at se nuværende regeringsog rettens lokaler i gammel og ny stil. Rundviseren var særdeles
kompetent til at fortælle om byens personligheder, historie og dens
storhed i sammenhæng med byens placering, industri og handel.
Der var fælles spisning på en lokal restaurant, hvor adskillige
deltagere dumpede ind. Osse en slummertrunk blev det til, før det
blev midnat på de forskellige hoteller, hvor gæsterne var
indkvarterede.
Lørdag mødtes de delegerede fra de nordiske clubber på Hotel
dePeyrou: et meget flot herskabssted fra det 17.-århundrede midt i
byen. Forsamlingen godkendte årsberetningen og årsregnskabet,
der udviste et overskud. Rigmor Blattner (norsk) valgte at
tilbagetræde og istedet blev Carita Benz (finlandssvensk) valgt. Den
øvrige bestyrelse bestående af formanden Sven-Erik Gunnervall (S),
Åke Nordström (S), næstformand, Agnethe Christensen (DK),
kasserer samt Ann-Christine Del Mestre (S), Søren Amdal (DK) og
Lars Kristensen (DK) blev genvalgt. Foruden valgtes suppleanterne:
Sigve Bu (N), Ingrid Martensson (S) og Margareth Ochsner (N),
revisorerne: Rita Caspar (DK) og Staffan Heuman (S). Det blev
vedtaget, at også enkeltpersoner i fremtiden kan være “Gönner” og
disse vil blive nævnt på adresselisten, der ses på NCSs hjemmeside
www.nordiskclubschweiz.ch. Denne bliver flittigt benyttet til at
bekendtgøre begivenheder i alle medlemsklubberne. Sven-Erik
kunne sluttelig glædeligt meddele, at næste års venskabsmøde vil
finde sted i Genève i weekenden den 23.-24.10.2010.
Ved en meget flot og velsmagende lunch-cocktail på det smukke
Hotel dePeyrou blev der budt velkommen til ca. 60 deltagere. Alle fik
hilst på hinanden før turen gik videre med SBB til La Chaux-deFonds, hvor urmuseet i byen besøgtes. Togturen var spenderet af
Sydbank (Schweiz) AG, St. Gallen, som der skal lyde et stort tak til.
Rundgangen var særdeles spændende og for de, der endnu ikke har
været dér, kan et besøg anbefales. Der var to grupper med guider,
der fik alt muligt at vide om urenes historie og mekanik. Det var
oplysende og utrolig interessant. En kort spadseretur førte gruppen
tilbage til togstationen i La Chaux-de-Fonds, - byen, der også er
udkåret til Unesco’s verdenskulturarv. Som gave og souvenir blev
der omdelt sandure i toget. Vi trillede tilbage til Neuchâtel, hvor
forsamlingen tog del i „Arenaen“ på Hotel dePeyrou.
Efter en kop kaffe og en kort præsentation af de deltagende klubber,
afholdt Bella Rocher, der arbejder for WWF Suisse i Zürich. Hun talte
isaer om ulve, deres herkomst, adfaerd osv., en dyrerace, der er ved
at uddoe; foredraget var hovedsageligt om dyrestanden i Finland,
Sverige og Rusland. Foredraget var illustreret med billeder.

Så blev deltagerne fotograferet af deltagerne med de nordiske flag i
slotshaven og der var tid til en pause på hotellerne før middagen på
Hotel dePeyrou fandt sted.
Efter en velkomstsang, skrevet til lejligheden og accompagneret på
klaver af formanden, nød vi et fantastisk velsmagende måltid (buffet)
på dette fine sted, hvor flere store personligheder før os (!) havde sat
spor! Vi følte os som rigtige slotsgæster i den smukke sal. Så
medvirkede gæsterne til spillet „deal or no deal“, hvor den svenske
præst gik af som vinder! En svensk og en dansk vikinger indtog salen.
De optrådte med trut i vikingehornet og underholdning til „vi er alle i
samme båd“! Alle gæsterne lo og syntes det var et rigtigt sjovt indslag.
Ved midnat spadserede gæsterne tilbage til hotellerne, hvor der igen
var nogle der måtte ha’ tørsten slukket i baren.
Søndag kl. 9 ventede bussen foran Hotel Beau-Lac for at køre en tur i
Jura: nærmere Val-de Travers. Guiden, Rita Caspar, fortalte lidt om
dalen i bussen. Den nordiske gudstjeneste, i år ledet af den norske
præst Aleksander Gullaksen sammen med de andre nordiske præster,
fandt sted i Motier. En glædelig og smuk overraskelse var det, da
Kirsten Barfod, den danske præsts kone, spillede smukt på orglet i den
gamle kirke.
Så kunne vi efter fotografering bese en asfaltmine i Couvet. Der var
rundgang i to grupper med rundviser inkl. hjelme og lommelamper.
Efter dette særdeles interessante besøg ved vi alle, hvor asfalten
kommer fra – bl.a. er der knowhow herfra til belægningen af asfalten
på den danske Storebæltsbro. Da gæsterne igen viste sig var der en
omgang „Absinth“ til alle: vi fik varmen! ;-).
I restauranten foran pejsen fulgte et dejligt måltid med skinke i asfalt og
hvad dertil hører! ;-)
Bussen fortsatte på „tour de Jura“ til skrænten Creux-du-Van: en
fantastisk udsigt over Jura bjergkæden og sneen, der allerede her viste
sig. Det er et smukt sted, som alle bestemt ikke har set sidste gang.
Med den „godtkørende“ buschauffør kunne vi rigtig opleve den smukke
natur i Jura bjergkæden, for herefter at nyde udsigten til Lac de
Neuchâtel.
Kl. 17 vendte alle glade tilbage til Neuchâtel med hjemmebagte kager
til hjemturen fra den danske bager Albert fra Basel. Han har flere!
Tak til alle, der medvirkede til, at denne weekend igen går i NCS’s
historie som uforglemmelig.
Velmødt
næste år i Genève.

Agnethe Christensen
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