Nordisk Club Schweiz
Association of Nordic Clubs in Switzerland
Dejlige dage i Graubünden helt i syd.

Håber alle fik sovet en kort, men go’ nat.

Igen var det NCS der bød.

Gudstjenesten var nemlig tidlig sat.

Vi håber, de, der var i Chur

Det havde jo en grund -

fik set byen og kom lidt rundt på tur.

vi sku’ med Rhb endnu en stund.

I hvert tilfælde var der på Sternen god kost og

Håber St. Moritz alle indbød

logi,

til syn og måske til kaffebrød.

delegeret forsamling blev overstået i demokrati

Toget og maden ventede ikke

med beretning og kontrol af bogholderi.

til gengæld ku’ vi på naturen kigge

Så skynde os til Banegård og Rhb,
så alle fik plads i kupé,

Husk baggage før vi snart i Chur er tilbage

billet kontrolleret af konduktør:

ved Restaurant Tres Amigos at medtage!

vores alles hyggelige charmeur.

Be’ om navneskilte retur,

Udsigt til bjerg og dal vi nød,

de kan benyttes til næste tur.

mens NCS på lidt mad så bød.

Her er så en pen og lidt papir

Takket være Nuovum, der Cider byder.

til Jer en lille souvenir.

- her i Unescos verdensarv vi nyder.

Fortæl de andre om alt det skete -

Bagagen blev forhåbentlig godt fordelt.

frimærker kan købes hos Agnethe.

Vi håber I fik hvad I havde bestilt.
Tid var der kun til en lille pause’

Programmet nu snart er slut

Vi sku’ videre til Kurhaus ‚sause’.

håber I var tilfredse med hvad NCS her havde

En skål for dejlige dage

budt.

rundgang og fortælling os behage

Vi har blot lige lidt mere:

I Arenaen, der blev diskuteret,

tak der skal siges til flere.

mens andre på hotel var indkvarteret.
Håber at vandgangen faldt i smag.

Ingen Nordisk Weekend uden dig som er med:

Det var firmaet Vestergård-Frandsen der stod

tak for rejsen I alle tog herned.

bag.

Uden sponsorer til det ene og det andet,

Med „life-straw“ får man rent vand at drikke,

hvor var vi alle uden landet?

mange steder i verden duer forsyningen nemlig

Uden bestyrl’se går det ikke an,

ikke.

uden formand ingen plan.

Chokoladen var fra Cloetta Fazer: finsk og

Tak til Sven-Erik, togbestyrer.

svensk;

Nu ellers pensionist og eventyrer.

deres ‚tyrkisk peber’ spises dansk!

Så tiden for Svend-Erik ikke blir’ for lang

Fazer kom engang fra ‚Schweizerland’.

Kan han nu pusle mangen gang.

Lækker osse med produkter fra en bondemand.
Klar til buffet, underhold og dans.

Tusind tak til alle der til hyggelige dage bidrog

Sydbank vi for musikken vinder en krans.

Og til alle, der talte hinandens sprog.

Sågar var der talenter iblandt.

Håber I syntes om Graubünden und Bergün

Tak til de, der konkurrencen vandt.

og at I kommer næste år i Jura igen.
Agnethe / NCS

