En helg full av godbitar
Under den gångna nordiska helgen som firades i Zug fanns det möjlighet att
göra besök på Konditorei SPECK och se på tillverkning av och smaka på Zuger
Kirschtorte.
Även för dem som inte valde det alternativet så var det en helg SPE(Ä)CK-ad
med godbitar.
Själv gick jag på runvandring i Zug under ledning av en mycket kunnig och
engagerad guide som delade med sig av sina intryck och visade bilder från Zug
för 50 år sedan. Då stod det metall-verkstäder där köpcentret Metalli numera
ligger och arbetarna bodde på platsen för Park Hotel, där vi nu höll till med vårt
firande.
Han hade mycket att berätta om Zugs historia och kom bl.a. in på hur det var för
de första reformerta kristna som inte hade någon kyrka och som fick fira
gudstjänst i ett lagerrum i fabriksbyggnaden i Baar tack vare att arbetsgivaren
där också var reformert. Några egentliga stridigheter mellan katoliker och
reformerta uppstod aldrig. Inte heller tycktes han anse att det är något problem
med att det i dag bor människor av över 90 olika nationaliteter i Zug.
Vid Arena-samtalet, där olika föreningar redogjorde för svårigheter och
möjligheter i sitt arbete, fick vi också lyssna till Öyvind Thorsen, norsk
journalist och författare, som på ett mycket underhållande sätt talade om våra
nordiska länder. Han kunde konsten att säga kloka saker på ett roligt sätt och
fick respons med glada skratt och varma applåder.
Kvällens middag på Park Hotel var genomgående utsökt god. Förrätts- och
dessert-bufféerna satte verkligen karaktären på prov. Varmrätterna innebar
också att man ställdes inför val som inte var lätta.
Varje val innebär ju att man måste välja bort något annat. Verkliga lyxproblem!
Efter en god sömn kom söndagen med sin nordiska gudstjänst. Den firades i
Evangelisch Reformierte Kirche i Zug och detta året enligt den danska kyrkans
gudstjänstordning och med predikan av den danske prästen Mads-Björn
Jörgensen. Välsjungande kören Nota Bene från Zürich medverkade och hela
församlingen fick tillsammans med dem sjunga ”Härlig är jorden”, något som
man verkligen kan stämma in i här i Schweiz.
En båttur med lunch avslutade helgen. Även då fick vi lyssna till Öyvind
Thorsen och ett par av Nota Benes medlemmar, Lisa Silfwerbrand och Olle
Ström, sjöng Taube-visor.

Tack alla Ni som ordnade en så trevlig och välorganiserad helg för oss nordbor i
Schweiz. Avslutnings –psalmen som vi sjöng i kyrkan vill jag skicka med som
en hälsning till alla:
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.
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