Referat fra Nordisk Club Schweiz Weekend 18-20 oktober 2013
Så ser vi tilbake på nok en perfekt arrangert weekend med Nordisk Club Schweiz
Denne gangen var vi i Solothurn. Vi begynte fredag ettermiddag med å kjøre den bratte og svingete
veien opp til Weisenstein. Bare utsikten var vært turen. Med perfekt sikt kunne vi se alle toppene fra
Sentis til Mont Blanc. Vi var 11 deltagere på den korte vander turen til Hintere Weissenstein. Der hadde
vi kaffepause med lokale hjemmebakte «Zwetschenkuchen».
På veien ned fra Weisenstein kom vi til det første kulturelle innslaget. Vi stoppet ved Mariakirken i
Oberdorf. Det er en valfartskirken fra middelalderen. Livia Karpati fortalte oss den interessante
historien.
Kvelden fredag var vi på restaurant Zur Grüner Ecke. Den går for å ha den beste pizzaen. Det jeg spiste
var for øvrig også veldig godt.
Etter maten gikk vi i en mindre gruppe og så på utelivet i Solothurn. Selv om det var i lutten av oktober
var det masse mennesker på uteserveringene langs Aare. Vi avsluttet kvelden med et glass vin der.

På lørdagen hadde vi det tradisjonelle programmet med Arena og årsmøte.
Foredraget på Arenaen ble holdt av Thomas Hauff, den nye norske ambassadøren i Bern. Han fortalte fra
sitt liv in norsk utenrikstjeneste. Bland annet et par spennende innslag fra sin tid i konfliktsonen i
Midtøsten.
På årsmøtet leste Søren Amdal årsberetningen, og Agnethe Christensen presenterte regnskapet.
Tre styremedlemer stilte ikke til gjenvalg. Søren takket Gaby Roseen, Åke Nordström og Lars Kristensen
for sin innsats i styret.
Ny innvalgt i styret ble Mikael Lindström fra den svenske klubben i Lausanne - Genève.
Og forsamlingen ytret ønske om at vi neste år holder vennskapsmøtet i Tessin.

Etter Årsmøtet spasert vi til Bryggeriet Öuffi-Bier. Der fikk vi en gjennomgang av kunsten å brygge godt
øl etterfulgt av rikelig med tre sorter øl til å prøve.
Öuffi er for øvrig den lokale stavemåten for tallet 11. I Solothurn dreier historisk alt seg om tallet 11.

Kveldsarrangementet på lørdag fant sted i den store salen i Altes Spital med en nydelig buffet.
Med underholdningen denne gangen har vi lagt lista så høyt at det skal mye til å holde nivået i
fremtiden.

Petra og Carry Persson startet med Papageno-Papagena duetten fra Mozarts Tryllefløyten. Deretter
fulgte et forrykende program med soloer og duetter.
Det var et virkelig profesjonelt program som fortjente den stående applausen de fikk.

Gudstjenesten søndag morgen ble holdt i St. Peter kapellet. Et lite kapell passe stort for vår gruppe.
Kapellet markere gravplassen for martyrene Ursus og Victor som er Skytshelgener for Solothurn og
bispedømmet Basel.
Etter gudstjenesten ble kjørte vi med buss til Verena «Schluchten». Helgenen Verena levde der som
eneboer i den lille dalen utenfor Solothurn omkring år 300. Livia Karpati ledet oss og fortalte. Øverst i
dalen er det fortsatt et lite kapell der vi tente stearinlys. Det var veldig stemningsfullt.
Etter en lunsj, busset vi tilbake til Solothurn. Den siste programposten vår, var båttur på Aare,
sightseeing i Solothurn og besøk i Absint baren Grüne Fee.
Så takker vi Agnethe for nok en gang å ha satt sammen et interessant og godt program. Også takk til
Livia Karpati som var denne gangen var Agnethe’s lokale støttespiller i Solothurn.
Det var denne gang kun ca. 40 deltagere. Så vi oppfordrer alle til å spre informasjon om den årlige
Weekenden til Nordisk Club Schweiz. De som enda ikke har vært med vet ikke hva de går glipp av.
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