NORDISK CLUB SCHWEIZ
VENSKABSMØDE I GENÈVE FRA FREDAG DEN 22. TIL SØNDAG DEN 24. OKTOBER 2010
I ”Nordisk Weekend 2010” deltog 84 personer. Begrundet i rækken af særdeles vellykkede NCS‐arrangementer i de
forgange år, ankom vi, der har været med i mange af de hidtidige venskabsmøder, til Genève med de største
forventninger om en spændende og interessant weekend. Og det blev det traditionen tro endnu engang! Derfor først
og fremmest endnu engang en stor og hjertelig TAK til arrangørerne med Søren, Agnethe og Sven‐Erik i spidsen. Vi
kommer igen næste gang I byder!
Fredag. Der var afgang fra lufthavnen kl. 13.30 med bus til Meyrin for at besøge CERN. Undervejs fik vi en introduktion
af Søren Amdal, som i en længere årrække var tilknyttet CERNs HR‐afdeling. Den mere tekniske introduktion modtog vi
ved modtagelsen, inden vi fik vist en film om historien og om den nye, 27 km lange underjordiske og største
partikelaccelerator LHC (Large Hadron Collider). Efterfølgende kørte vi med bus ud til to af de overjordiske afdelinger,
som ligger i Frankrig på eksterritorialt område. Desværre var det på dagen ikke muligt at se den underjordiske del af
anlægget. Det var mit indtryk, at selvom vi nok ikke alle forstod lige meget af de tekniske data og de fysiske processer,
var vi alle dybt imponerede over mødet med dette internationalt berømte forskningsanlæg ‐ og også en lille smule
stolte over, at vore lande er en del af en så innovativ og grænseoverskridende fysisk grundlæggende forskning. Tilbage i
Genève var der indkvartering på hotellerne og en del af os afsluttede dagen med god mad på restauranten Le Dorian.
Lørdag. Flere morgenfriske nåede en tur i den gamle bydel, langs søen eller i museumsparken inden vi lørdag morgen
mødtes kl. 10.30 til rundvisning på Le Musée des Suisses dans le monde i det tidligere Château de Penthes. Efter en
spændende rundvisning og foredrag om berømte udland‐schweizere fra 15. århundrede til i dag, spadserede vi hen til
restauranten Le Cent‐Suisse, hvor delegeret forsamlingen blev afholdt. Umiddelbart herefter var der i restaurantens
vinterhave officiel velkomst ved NCSs formand Sven Erik Gunnervall og lunch‐cocktail – eller måske bare cocktail?
Søren Amdal fortalte os lidt om byen Genève og vi fik praktiske oplysninger.
Årets Arena var begunstiget ved besøg og foredrag af de nordiske ambassadører i Schweiz. Hans Klingenberg (dansk
ambassadør) holdt et indlæg om den nylige klimakonference i København, Rolf Trolle Andersen (norsk ambassadør) om
Fridtjof Nansen samt Trygve Lie og Alpo Rusi (finsk ambassadør) om indsatsen i fredsforhandlingerne i Kosovokrigen.
Der var afbud fra den svenske ambassadør, men NCSs næstformand Åke Nordström holdt et indlæg om Dag
Hammarskjöld. En tiltrængt og forfriskende spadseretur førte os efterfølgende til Le Musée international de la Croix‐
Rouge. Her fik vi en rundvisning og kunne dykke ned i verdens første humanitære organisations opståen og spændende
historie. Efterfølgende rakte tiden til en lille hvile‐ og omklædningpause, inden der var budt til middag ved quai Gustav‐
Ador på Hotel Restaurant du Parc des Eaux Vives.
Festmiddag. Sven‐Erik Gunnervall bød velkommen og indledte festaftenen til en velkomstsang. Under middagen var
der underholdning ved Lars Olsen, ledsaget på klaveret af Kirsten Barfod, sang fra den danske digter, lyriker og forfatter
Benny Andersens digtsamling ”Svantes viser”, sunget i en meget indlevende og flot, personlig udlægning – hertil
krydret med en passende portion humor. Dejlig performence! Ligedes var der under middagen takketale og
gaveoverrækning fra formanden såvel til kunstnerne, som også til Agnethe for det store organisationsarbejde og til Rolf
for fotograferingen. Agnethe præsterede igen i år en flot ”fest‐,takke‐ og resume‐tale” på vers, som taler for sig selv, og
som jeg derfor foreslår bliver vedhæftet dette referat.
Søndag. Om morgenen mødtes vi – desværre i småregn ‐ i Jardin Anglais ved et af Genèves vartegn ”blomsteruret” for i
bus at køre til le Château de Prangins, hvor den nordiske gudstjeneste blev afholdt i Le Temple de Prangins ‐ igen i år en
festlig og besindig oplevelse. Gudtjenesten blev afholdt efter den danske kirkes liturgi (går på skift de nordiske lande
imellem) og i år ledet af den danske præst i Schweiz: Jens Barfod, understøttet af Søren Trygg (S), Alexander Gullaksen
(N) og Per Harling (S). Kirsten Barfods udtryksfulde orgelmusik og Lars Olsens kirkesang var ligeledes med til at
festliggøre gudtjenesten.
I mellemtiden var det blevet tørvejr og vi gik forbi den berømte grøntsagshave ind på slottets museum med mulighed
for rundvisning og syn på udstillingen, som hovedsagelig illustrerer livet i Schweiz i det 18. og 19. århundrede samt
handler om den tids kunst og kultur. Kl. 13.15 mødtes vi i slottes restaurant, hvor vi tog afsked over en særdeles lækker
lunch/middag.
Håber på talrigt gensyn i 2011!
Inger Lise Hansen

