Nordisk Weekend i Solothurn 18-20 oktober 2013
Agnethe har gjort det igen – gett oss alla en underbar och lärande upplevelse vid Nordisk Weekend!
Livia Karpati, präst i Solothurn, har deltagit i planeringen och delat med sig av sitt kunnande om
Solothurn – vilket berikade helgen.
Helgen startade med en bilfärd upp till Weisenstein, en plats på ca. 1 300 m som bjöd på en
betagande panoramautsikt över alperna. Vi kunde se alla topparna från Sentis till Mont Blanc. En lätt
vandring till Hinter Weissenstein, med kaffepaus och hembakad ”Zwetschenkuchen”. På återresan
ned, med en lutning på 20%, stannade vi vid Obere Schfmatt, som ligger längs Jakobs pilgrimsvägen ,
där vi besökte ”Jakobskirche. Kvällen avslutades med en gemensam middag på ”Zur grünen Eck.
Lördagen startade på ”Altes Spital Solothurn” med det officiella programmet med Arena. Vi fick en
spännande presentation av den nytillträdde norska ambassadören Thomas Hauff. Bland allt
intressant som berättades blev tiden i Iran och Egypten med alla inslag i Mellanösternkonflikten både
historia och högaktuellt.
På årsmötet fick vi information om årsberättelsen, räkenskaper samt om avgående ledamöter. De
avgående ledamöterna; Åke Nordström, Lars Kristensen och Gaby Roseen avtackades för deras
värdefulla insatser för NCS. Till ny ledamot invaldes Mikael Lindstöm från Svenska klubben i
Lausanne-Genève. Styrelsen föreslog Tessin som nästa plats för veskapsmöte 2014.
Efter årsmötet gick vi alla till ”Öuffi-Bier”. Vi fick lära oss om ölens produktionsprocess. Vi fortsatte
med ölprovning, av det färska ölet, och med nybakat bröd, ost och goda korvar.
”Öuffi” är ett lokalt uttryck för 11 – vilket är ett tal som följer med i historien om Solothurn, som
grundades på 300-talet e.Kr.
Tillbaks till ”Altes Spital” för kvällens höjdpunkt – middag med underhållning i världsklass! Middagen
– lokala rätter lagade på lokalt producerade råvaror. Underhållningen – underbara operasångarna
Petra och Carry Persson! De startade med Papageno-Papagena duetten från Mozarts Trollflöjten och
fortsatte med en repertoar med opera, musical, pop. När Carry sjöng ”Old Man River” rös vi alla
ikapp av hans magnifika stämma. Middagen avslutades, ackompanjerad av Sven-Erik Gunnervall,
kring flygeln där vi var ca 10 personer som sjöng visor från alla skandinaviska länder. Allra sist var vi
en tapper skara som samlades i hotellet lounge, med öl från bryggeriet ”Öuffi”.
Söndagen startade med den traditionella nordiska gudstjänsten i St. Peter kapellet. Kapellet är
gravplatsen för stadens två skyddshelgon, Urs och Victor. Livia berättade den gripande historien om
helgonen, som enligt legenden var romerska soldater som dödats vid Solothurn för sin kristna tro.
Vid altaret var en stor målning som visade avrättningen. Gudstjänsten blev gripande, dels med den
inledande historien och dels med den vackra musiken som Petra och Carry inramade gudstjänsten
med.
Nästa betagande upplevelse var vandring i ”Verenaschluct”. Under vandringen genom ravinen
berättade Livia om de personer som genom historiska tider blivit förärade med en minnessten. Vi fick
alla ett ljus att placera ut efter vägen till ”Verena och Martinskapelle”. Huset där den heliga Verena
bodde påminde om pepparkakshuset i Hans & Greta. Efter vandringen, i regnväder, kom vi fram till
Restaurant Kreuzen där vi intog den sista gemensamma måltiden.

Här slutade min underbara helg i Solothurn. Den övriga gruppen fortsatte med en stadsvandring till
bl.a. den storslagna St. Ursenhathedralen, byggd i barockstil, och ett besök på ”Die Grüne Fee”, den
kända ”Absinthe-Baren”.
Nordisk Weekend ger alla som vill lära och uppleva Schweiz fantastiska möjligheter. Det var mitt
tredje deltagande i Nordisk Weekend och mina intryck är genomgående desamma. Agnethe
Christensen, som under många år ansvarat för arrangemangen, tänker på allt - god mat, lärande &
fantastiska upplevelser, härlig skandinavisk gemenskap. Jag hoppas att alla klubbar, föreningar och
andra som är medlemmar i Nordisk Club informerar sina medlemmar om värdet av att delta i Nordisk
Weekend – som är till för alla skandinaver i Schweiz!
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