NCS i Rheinfelden 2015
Nordisk Club nu igen er samlet, vist kun een her helt fra nord?
Nogle kom igen i år, mange af Jer osse i fjor.
Godt at I her tog Jer sammen; når det er NCS, der sætter rammen.
Mottoet for dagene er at overskride grænser
og I skulle mærke, hvordan det hvide guld her det renser.
I fik et bad i SoleUno, andre gik en tur bare to og to.
Håber I ku’ li’ den russiske banja, eller måske bedre var det i sauna?
At flyde i det hvide guld med vand – en fornøjelse ikkesand‘?
På museum vi så fik alt fortalt, alt hvad værd at vide om denne salt.
Så en spadseretur over Rhinen på den gamle bro:
målet var Salmegg – den gamle kro.
Udsigt, dejlig mad og hygge – os iblandt så ganske trygge.
Så igen lidt ud og lufte – før de fleste, trætte, ku‘ fordufte.
På slottet med øl vi så hvordan de dyrebare dråber, de blev til.
Måske er opskriften dansk? Drukket blev der både på svensk og norsk.
Øl, brød og kringler vi kunne smage, før vi måtte til alvoren tilbage.
På Schützen så vi fik resumeret, revideret og delegeret.
Om arbejdet på det svenske handelskammer blev vi orienteret
Der burde være mange flere, det havde interesseret.
Håber alle kunne forstå - tak til Eva der os tilgodeså!
Billeder fra alle årene gjorde sikkert godt, tænk alt hvad vi har set, er det ikke flot?
Underholdningen håber vi I kunne li‘ – vi har nu næsten ikke mere at gi‘!
Den var ikke helt billig, så nu håber vi at I køber alle vore lodder villig.
Mange ting du nemlig her kan vinde – støt NCS, der har godt i sinde.
Cyklisterne har i år kun cykelklokken med; vi kommer en anden gang bare så I ved!
I år havde vi ikke så megen tid, men ideer har vi faktisk altid.
Nu kan I nyde maden og snakken, snart herfra ikke mere hakken.
Husk at være færdig klokken ti – så skal vi ud i byen i det fri.
Derefter kan vi sikkert lige nå, en lille een før vi putte må.
I morgen begynder gudstjensten‘ klokken ti – smukke stemmer vil vi høre
Vi håber, det dig godt i hjerte vil gøre.
Husk parat er lagt, din smukke folkedragt!
Så lidt tid til et par glimt før vi så ganske gesvindt
vi toget så et lille stykke ta‘, til Kaiseraugst og Augusta Raurica.
Vi spadserer en lille tur bagefter. Husk at klæde dig på derefter
Så er der lidt mad indendøre. Og dér vi alle vindere vil bekendtgøre.
Såa med tur på Rhinen vi slutter. Før vi hjemad alle smutter.
Tak skal lyde til dig der deltog. Tak til alle der til lotteriet bidrog.
Tak til bestyrelse og til Søren helt i top. Tak til præster, til Søren og til bestyrelse
Til dig, der muliggjorde weekendens afholdelse.
Agnethe, 15.10.2015

