Beretning fra Nordisk Club, Martigny 12 – 14 Oktober 2012
Fredag 12 Oktober
Vi ankom sidst på eftermiddagen til Hotel Alpes & Rhone, beliggende midt i Martigny, hvor
morgendagens møder skulle finde sted. Efter en kort spadseretur kom vi til Semblanet, en
restaureret mølle lige uden for byen, hvor der stadig males mel og bages brød efter gamle
opskrifter. Vi så en videofilm med beretning om møllens historie og drift berettet af en ung
pige fra stedet. Derefter en rundtur i møllen, som stadig duftede af det friske tømmer fra
renoveringen nogle år tidligere. Vi skulle have bagt eget brød, men det var ikke muligt på
denne årstid. Derefter serveredes enten en Assiette Valaisanne eller en Brisolée. Vi havde
valgt Brisoléen, en traditionel walliser ret, som består af ristede kastanier ledsaget af gode
alpeoste, og nogle skiver tørret kød. Dertil friske Walliservine. Den røde Merlotvin fra Wallis
var overraskende kraftig og god! Efter måltidet en natlig tur til fods gennem byen tilbage til
hotellet. Da hotellets bar (allerede) var lukket fortsatte et lille hold danskere til byens torv,
hvor vi fandt en lille bar med en stor dørvagt udenfor til at passe på os. Mens vi nød diverse
drinks kunne vi ikke undgå at observere, at klientellet var lidt usædvanligt – næsten ingen
piger, men kun unge mænd, som så ud til at komme godt ud af det med hinanden. Alt i alt en
fredelig aften i godt selskab.
Lørdag 13 Oktober
Dagens program begyndte med Arena ledet af Formanden Søren Amdal. Sædvanen tro blev
deltagerne fra hver enkelt forening præsenteret. Og igen var der flest deltagere fra
Schweizisk-Dansk Selskab. Dagens hovedtaler var generalsekretæren for Danes Worldwide,
Anne Marie Dalgaard, som på fortrinlig vis gjorde rede for det arbejde, der udføres af Danes
Worldwide, dels i samarbejde med danske myndigheder, dels med beslægtede organisationer i
de nordiske lande, og endelig med de danske kirker i udlandet. Herunder berettedes om det
lobbying arbejde der udføres, blandt andet vedrørende dansk lovgivning omkring dobbelt
medborgerskab, hvor Danmark er et af de få lande i Europa, der endnu ikke tillader dette. Et
andet område var stemmeret for danskere bosat i udlandet. Kort efter afslutningen af
præsentationen dukkede en festlig kvindelig klovn op og blæste nogle ballonfigurer til Anne
Marie Dalgaard.
Derefter frokostbuffet med mange lækre Wallisiske specialiteter. På et tidspunkt var der ikke
nok til alle, men dette blev hurtigt klaret, hvorefter der var mere end nok. Under frokosten
fortsatte klovnen med at forme finurlige ballonfigurer og fordele dem til deltagerne.
Formanden fik en helt egen og farverig ballonhat for ikke at forglemme en klædelig rød næse.
Delegeretforsamlingen blev på fortræffelig vis ledet af Søren Amdal. Forsamlingen
godkendte med applaus såvel beretning som regnskab. Hele bestyrelsen var beredt til at
fortsætte endnu et år. Et nyt logo blev annonceret og begejstret modtaget af forsamlingen. En
ny hjemmeside er også blevet udarbejdet. Herunder er den tidligere eventkalender blevet
droppet og erstattet af en fortegnelse over alle medlemsklubber. Ved klick på den enkelte
medlemsklub ledes man videre til denne klubs egen hjemmeside. Det er herefter op til den
enkelte klub at annoncere sine arrangementer på den egne hjemmeside.
Så gik turen til destilleriet Louis Morand på den anden side af gaden – et meget populært
arrangement. Et medlem af Morand familien fortalte om firmaets historie siden 1889 og dets
tilknytning til Wallis. Store mængder frugter bliver hver år forarbejdet til frugtsaft og
spirituøse drikke på distilleriet. Vi beså også selve fabrikationsrummet, hvor der dog ikke på
denne årstid blev produceret noget på de mange tanke. Vi lærte også at de mange kobbertanke
ikke måtte være for store af hensyn til produktionsforløbet. Hovedproduktet er Williamine, en
eau-de-vie baseret på Williams-pærer. Det er et produkt, som er meget skattet af turister. Men
der fremstilles også mange andre eau-de-vie produkter baseret på alskens lokale frugter:
Abrikoser, Coing, Hindbær, Kirsebær, Blommer, Mirabeller osv. I de senere år er det blevet

lovligt igen at fremstille og forhandle Absinth (den grønne fe). Der fremstilles desuden en del
frugtsaft (sirop) i mange farver. Endelig er der en del likør i sortimentet, gule, grønne og blå,
deriblandt det traditionelle mærke Grande-Saint-Bernard. Efter rundvisningen var der rig
lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med alle produkterne, en meget generøs mulighed
for høflig selvbetjening.
En anden, noget mindre, gruppe havde valgt at besøge St. Bernhard hundemuseet, hvor der
var mulighed for dels at erfare noget om opdrætning og brug af St.Bernhardshunde ved
redningsaktioner, dels at kramme de store dejlige hunde på stedet.
Galamiddagen på Hotel Alpes & Rhone var meget festlig med servering af Specktorte og
lammekølle, henholdsvis fiskefilet og oksekød. Bestyrelsen præsenterede en ny sangbog, og
selv om vi lagde ud med en ny og sørgelig vise (Det var en lørdag aften) blev det alligevel til
en munter aften. Sven Erik Gunnerval akkompagnerede musikken på keyboard. Det
efterfølgende bankospil var en stor succes. Efter et meget ihærdigt arbejde var det lykkedes
bestyrelsen at fremskaffe en meget stor samling gevinster, fra hotelophold til vingaver.
Rækken af gavesponsorer var stor og de fleste med tilknytning til de nordiske lande. Spillet
gik på rækken fuld, og man kunne ”kun” vinde een gang. Der var næsten gevinster til alle!
Stemningen var høj og blev ikke mindre af, at et syngende cykelhold optrådte med aktuelle
sange om NCS. Meget professionelt!
Til afslutning det obligatoriske epos om de forløbne dage digtet og fremført af Agnethe
Christensen, og endelig overrækkelse af en erindringsgave (en klokke til styring af
forsamlingen) til værterne, Club Nordique du Valais.
En fantastisk aften, og denne gang lykkedes det at holde hotellets bar åben nogle minutter
ekstra før sengetid.
Søndag 14 Oktober
Dagen startede med en god gåtur (eller med forudbestilt taxi) op til Martignys borg, La
Batiaz, som troner over byen. Her fandt den traditionelle Nordiske gudstjeneste sted, men i ret
så utraditionelle rammer. Vi samledes i et rundt rum med rustninger , og der var netop plads
til alle. En glædelig overraskelse var, at den nye, endnu ikke indviede danske præst, Kresten
Drejergaard, aktivt deltog i gudstjenesten. Dermed var det atter præster fra alle de nordiske
lande som bidrog til gudstjenestens forløb. Prædikenen berettede denne gang om den fortabte
søn, der kom tilbage til sin far. Det svenske kor fra Lausanne bidrog meget fint og klangfuldt
med flere sange.
Efter gudstjenesten blev et kastevåben, noget lignende en blide, demonstreret med
overbevisende resultat. Der blev slynget en bold med vand langt væk mod borgmuren. Flere
deltagere bidrog med at klargøre det store våben til brug. Godt at man ikke stod i vejen for
den vandbold!
Så blev der tid til en rundgang på borgen inklusive de 122 trin op til tårnets top. Derfra var
der en meget flot udsigt ud over de omkringliggende dalgange, dels mod Montreux, dels mod
St.Bernhardpasset, dels mod Sion og Visp.
En værdig fortsættelse var frokosten i borgkælderen, en special repas, hvor tallerkenen var et
stor rund brødskive, som man i løbet af måltidet udhulede til at rumme salat, kød, grønsager
mm. Endelig fik Rolf Hösli tildelt en gave som tak for den omfattende tekniske bistand.
Men dermed var det ikke slut. Efter frokosten fortsatte vi til Fondation Giannada, hvor vi fik
en times foredrag om de udstillede billeder af en dansktalende guide, som dog fremførte
foredraget på tysk. Derefter var der mulighed på egen hånd at se udstillingen ”Farvernes
Myte” med malerier tilhørende en privat samler, ægteparret Merzbacher. Der var værker af
Renoir, Matisse, Picasso, Van Gogh, Kandinsky m.fl. En rigtig interessant udstilling, som kun
sjældent vises offentligt.

Et herligt arrangement – med de fleste oplevelser indenfor gangafstand fra hotellet. Vi kørte
derefter hver til sit, mætte af indtryk og oplevelser. Tusind tak for det store arbejde ydet af
bestyrelsen og Club Nordique de Valais.
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