NORDISK CLUB SCHWEIZ

Årsmøde i Neuchâtel (16.)17.-10.2009
Mel.: Vi er alle i samme båd….
Af Helge Kjærulff-Schmit i Hornbækrevyen 1944 – gammel dansk folkemelodi

Her er vi samlet, ingen helt fra nord

mange kom i fjord, nogn’ beslutted’ sig i år:
-

der er nogle fra Bern, andre fra Luzern,

-

gæster fra Zürich, ingen fra Bülach.

-

Norske og danske, finske og svenske.

-

SDG og kvindeklub, flere her i samlet trop.

-

Schweizer og andre, mellem hverandre.

-

Præster og gæster, vel ingen er borgmester?

-

Nogle der styrer, vi alle hertil hører.

-

Vi i forening, dét gir’ os mening:

-

Her vi arrangerer, andre så kasserer

-

blade de skrives, forsamlinger styres

-

or-ganisere, osse budgetere

Sponsor og Gönner, de os belønner;

hører vore bønner; på alle de vi skønner.

Her er hele molevitten, clubben og hvad der hø-rer til den

VI ER ALLE i SAMME BÅD.

Her er der vand, strand som der’hjem’

Neuchâtel er by’n, alle får et dejligt syn.
-

I går var vi på slot, det var ganske godt

-

ej så vi dronning, inte’ kongeloge

-

ingen Rapunzel, ej Tornerose

-

ej så vi Bundesrat, ej heller en soldat

-

ingen vikinger, ej var der fanger.

Bare os turister, dansker og svensker.

Vidre’ vi vandred’ og maden på os vented’.

Det til hele molevitten, clubben og hvad dér hø-rer til den

VI ER ALLE i SAMME BÅD.

Året berettes; kassen kontrolleres;

til møde indkaldt, det var styr’lsen, der blev valgt.
-

Alle blev tilfreds, nordisk i kreds

Hurtig overstå-et; til apéro ble’ skålet

-

Håber I fik nok, osse til at drik’

-

Vi blev ikke hented, toget på os vented’

-

Gerne vi der kikked’, på urene der tikked’

-

SBB os bringer hen, så med toget hjem igen.

-

Sydbank vi takker, til turen det rækker.

Arena, dér os vente, kuffert vi ku’ hente.
Så det fot’grafi, håber andres jalousi.

Her er hele molevitten, clubben og hvad dér hø-rer til den

VI ER ALLE I SAMME BÅD.

Håber I fik ro, en time eller to

Hånd i hånd ved pøl eller nød den svale øl.
-

På dette fine sted, maden så I nød

-

Håber at det smage, desserten er tilbage.

-

Ellers ned i baren, venter cigaren?

-

Ta’ en lille een, til det andet ben.

-

Ingen orkester, nu med del-Mestre,

-

uden musikken, kun vores hakken.

-

Vigtig er hyggen, sammen med snakken.

Sov nu så sødt, drøm noget godt

Natten den er kort, for i morgen skal vi bort.

Det med hele molevitten, clubben og hvad dér hø-rer til den

VI ER ALLE I SAMME BÅD.

Tidligt må I op, bussen gør et stop.

Vi siger tak og vi venter ved Beaulac.
-

Vær klar klokken ni, kirke klokken ti

-

Turen tar’ en time, Rita så vil ‚mime

-

Så går vi i kirke, lad det på sjælen virke!

-

En time så i mine, husk jakke af de varme.

-

Gode sko vi foreslår, i mørke turen foregår.

-

Hjelmen får du på, lygte ligeså.

Maden så kan nydes, drikke så der bydes.

Så’ der tid til snakken, før bussen kør’ til bakken.
Blandt hele molevitten, clubben og hvad dér hø-rer til den

VI ER ALLE I SAMME BÅD.

Vidre’ kan I nyde, forinden tak skal lyde
Til alle I, der kom og nu her som publikum.
-

fra syd, øst og vest, til denne hersens fest.

-

Håber I tilfreds, i denne vennekreds.

-

Spændende var ur’; ta’ hjem, fortæl om tur.

-

Skriv i Jeres blade, så andre os’ blir’ glade.

-

Fortæl om næste år; gæster så vi får.

-

Gerne det med fotos - og måske med ris og ros.

-

Sæt kryds i kalender, ta’ med Jeres venner.

-

Fællesskab er nordisk, maden den er schweizisk

-

Sørg for vi blir’ mange, NCS så sig lønne.

Godt I her var med, vi længe blive ved
I her så op-lever og NCS den lever

Det med hele molevitten, clubben og hvem der her er med den

VI ER ALLE I SAMME BÅD.

Agnethe / Okt. 2009

