Nordisk Club Schweiz’s Venskabsmøde i Genève i weekenden 22.-24. oktober 2010
Igen er det de nordiske, der her er sammen
Nordisk Club Schweiz, den er rammen.
Vi håber, det på CERN i går var spændende:
information om fysik og energi vel uden ende?
Mange var der så sammen til at spise.
At forstå og hygge med hinanden er vor devise.
Det gik da vist ganske godt!
- ej håber vi, at maden kostede til bankerot.
Så fik nogen af gæsterne en seng at sove i,
mens andre havde andet rart logi.
Der var få, der kunne sove længe:
næe, vi sku’ ud og bruge penge.
I byen ka’ der handles, så penge til ure og guld forvandles.
Hvem så ikke hoteller og de mange banker?
.. vist ingen tvivl, hvor gemmer sig: de klinker!
Til sejltur og blomsterur var der så en time:
et blik på Jet d’Eau: besøget fik maxime.
Reformatorernes historie og syn på statue’:
vi må ved næste besøg i byen beskue.
Før den officielle del ku’ begynde,
skulle vi på museum midt i det grønne.
Lis’som vi, der befinder os i Langt-bort-i-stan,
hørte vi om det femte Schweizerland.
Længe kunne vi ikke blive;
vi måtte til Le Cent Suisse os begive.
Nogen var delegeret, kassen den blev revideret.
Vi ku’ længe diskutere, hvad nu NCS skal mere!
Cocktailen trakterede og gæsterne ventede.
Velkommen blev der budt til enhver som gæst
fra nord, syd, øst og vest.
Nordiske ambassadører kunne vi hilse på,
tak, fordi de talte så derpå. Arenaen, den var rammen,
det var alle de nordiske, der var sammen.
Vi fik desværre ikke nok mad, selvom vi om mere bad.
Det vi selvfølgelig beklager; ikke os alle alvorligt tager.
Cafeen var ikke længer’ åben, vi havde ikke bedre våben.
Vi kunne ikke trylle - kun et æble da fremrulle.

Til de, der kommer i en folkedragt,
det er altid den flotte pragt.
Tak til lyd og fotografi: Rolf han altid står os bi.
Vi håber, besøget i Prangins falder i Jeres smag
og at I hygger Jer dér - i ro og mag.
Slottet er smukt både ude og inde;
efter rundgangen I så - frokosten vil finde.
Så kan vi denne gang ikke på mere byde,
men næste år vi håber igen I kan nyde:
en weekend blandt nordiske venner;
nye steder, måske Bad Ragaz vi så bedre kender?
Før mine vers engang får ende,
vi et par hilsner lige må sende.
Tak fordi I bestyrl’sen valgte. Den er go’ til at forvalte.
Håber I alle stadig gerne gir’ en frivillig hånd
Det er i hvert tilfælde i klubbens ånd.
Tak for in- og output hele tiden,
godt at tælle på alles viden.
Rosen osse her den lyder:
en rar formand for os alle meget betyder.
Go’ til kontakt med folk og ambassadører,
han er den, der ordet fører.
Håber at du længe bliver ved,
der’r jo osse barnebarn og anden virksomhed.
Er det ikke ti år med NCS der gik?
Tak til tjansen til Sven-Erik.
I år skal endnu en anden ha’ et klap:
til at finde vejen rundt i Genève er han skrap.
Positiv og altid i godt humør, en kvik og god chauffør.
Ofte gik vore tanker i samme retning:
tak for mangen snak og fælles beslutning.
Telefonen blev brugt og taster på computer;
- håber ikke lige forbindelsen slutter!
Osse tak til kvinden, der står bag,
foruden hende havde vi ikke bordenes pynt og flag.
Selvom han osse måtte rundt på krykker,
bare sammen med Søren det betrygger.
For hjælpen og opbak’: mange tusind tak.

Så gik vi på museet Røde Kors ned ad bakken:
rundgang på tysk og engelsk – og ingen snakken.
Rundvisere er forskellig af kvalitet.
Vi håber alligevel I alt fik set.
Billeder her er mere end ord;
vi er heldige’: det land, vi bor.
Endelig tid til pause på hotel,
før vi nu her er på femstjernet - jo-vel!
Vi håber, at I stedet da vil prise faktisk fineste sted i byen til at spise.
Til Kirsten Barfoeds fine spil ikke til hverdag Lars Olsen synger til.
Skønt var det at lytte til smukke toner:
hjertelig tak til de to personer.

Foruden andre må vi vore sponsorer takke
De er med til, at vi ikke I finanserne må hakke.
Vi ved godt at weekenden, den er temmelig dyr
Vi håber ikke at have sat økonomien overstyr
Hvis ikke der er penge nok,
så er bankerne ikke langt væk.
Start med at regne den ud –
eller spørg Sydbank om de vil lægge ud!
Dér kan du bestemt spare sammen,
det er banken og de har tanken.
Tak til banken, der her tog del;
til gengæld: bring den din juvel.

I morgen vi ved blomsteruret så møder,
og bussen os til gudstjen’ste i Prangins leder.
Husk at checke ud og tage kufferten med
i bussen - den deponeres til din bekvemmelighed.
Egentlig sku’ vi ha’ vær’t i skibets restaurant
og ha’ en tur på Lac Leman.
Menuerne på skibet var os for dyre,
derfor måtte vi bussen hyre.

Hilsen til alle, der blev derhjemme:
næste år er der igen mulighed for at komme.
Gid venskab iblandt her ej må forgå,
så vi mange flere oplevelser vil få.
Drikke selv ved bordet I betale;
vores kasse kan desværre ikke prale.
Vi ønsker en dejlig aften her I få!
Nu er der ikke mere I her skal nå.

Altid er det en festlig time dejligt på vore modersmål at høre sangens stemme.
Takket være alle nordiske præster,
der osse her er iblandt vore gæster.
Intet uden organist, tak til Kirsten som pianist.

Husk blot i morgen kører
bussen klokken ni femogfyrre!
Tak!
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