Agnethes tak på vers til venskabsmødet 2012 i Wallis
I nu får på vers lidt information.
Det er jo i NCS snart tradition.
Skønne dage vi har nu tilsammen
Nordisk Club Schweiz er rammen.
Turen igår var interessant
Til solskin er vi egentlig vant.
Petrus ga’os ingen sne
og vi fik muren at se.
Toget tukkede langt derudaf
og vi fik lov at slappe af.
Med en Kopperberg og en mad.
Det gjorde vist alle glad’.
Udsigten var helt bombastisk.
Den stejle bane helt fantastisk.
Så var der besøg i en mølle.
Egentlig skulle vi selv dejen rulle.
Der var ikke rigtig check paa det hele
vinen vi blandt alle så dele.
Godt i hyggeligt lag,
kunne vi nyde den første dag.
Nogle kunne i dag blive liggende
- mens andre så var rejsende.
Fra Danmark kom så kom Anne Marie
om Danes Worldwide havde meget at sige.
Tak, at hun tog den lange tur
Vi håber på vejen du nød natur.
Latter er ens på alle sprog.
Klovnen vist os snøvsen tog.
”Den som tar’ spøg for alvorlig,
har faktisk fattet begge dele lige dårlig”.
Alle kunne få et billigt grin
nogle ville heller’ ha’ et glas vin.
Tak til Heidi for den spontane idé
at hun lige kunne tid til os afse.
Så blev der delegeret,
kasseret og revideret
Det er den nye formand Søren, der nu ror.
Vi ved, at opgaven den er stor.
Der blev fortalt om hjemmeside
og om muligheder så vi fik at vide.
Er det nye logo ikke flot?
Jeg syntes det er lavet godt.
En snaps hos Morand I kunne vente;
andre ”til hundene” vi sendte.
Håber alle nu kender lidt til Martigny,
der bydes på lidt af hvert i denne by.
En kop kaffe og shoppe kunne osse nåes.
En øl i baren ellers osse fåes!
Nu er alle nordiske tal til banko lært
Se, det er slet ikke så svært.
Håber I får glæde af hver en gave
og i for vore sponsorer reklame lave.

Meget flotte, store gaver der var at vinde
vi en krans for vore givere må binde.
Vi må osse ind imellem ha’ lidt motion
se, bestyrelsen måtte i aktion.
Cyklisterne de ku’ synge og osse ringe
til orkester havde vi nemlig ingen penge.
Tak til musikken på klaver
det er Sven-Erik der dér traktér.
Synge kan vi nu osse på flere sprog
nu har vi i hvert tilfælde sang i bog.
At udvælge sangene det var svært,
for ikke alle sange, vi har lært.
Måske er indholdet for de gamle,
så må I til næste bog da samle.
Gerne tager vi imod til udgave nummer to
samarbejde er vores motto.
I morgen skal nogle først ud og gå
Klokken 9:00 må I foran hotellet stå.
Andre kan i taxi kl. 9:15 så køre
osse biler til La Batiaz os vil føre.
Kapellet i borgen er meget unik
Der er der lejlighed til udkik.
Senere lød der en salut
Det var dog ikke med rigtig krudt.
Så ku’ borgen da beses
og et herligt måltid så gøre alle tilfreds.
Sluttelig et besøg på Gianadda
Et venskabsmøde er ad acta.
Nu ikke mere snakke,
egentlig ville jeg bare takke.
Mange medvirker til vores arrangement,
det kræver et stort engagement.
Tak til bestyrelsen for Jeres tid
Tak til Søren for hans flid.
Tak for sport og spil
og alles bidrag dertil.
Tak til Lisa og dem i Wallis;
at vi er her er Jeres pris.
Tak til præster,
tak til Rolf, teknikkens mester.
Tak til klovn og til musikken,
tak til hele gavebutikken
Tak til enhver der kom som gæst,
alle fra nord, syd og vest.
Glæd Jer nu til i morgendag’
Vi tager så borgen i beslag.
Gerne kan I her hygge vidre’
og bare med hinanden sludre.
Vi ønsker Jer fortsat go’ fornøjlse’
og masser af tid til fordøjlse’...

