Nordisk Club’s vennskapsmøte i Martigny 12‐14.oktober 2012
I glede og takknemlighet ser vi tilbake på et flott venskapsmøte, med mange gode opplevelser
sammen med mennesker fra de nordiske landene. Dette var vårt første vennskapsmøte i Nordisk
Club etter at vi begynte i stillingene i Sjømannskirken – Norsk kirke i Sveits i 2011. Helgen gav
mulighet for flotte naturopplevelser, kultur, felleskap, glede og fest.
Nordisk Club, med Agnethe Christensen som svært dyktig arrangementansvarlig, hadde forberedt og
gjennomførte en helg med et variert og innholdsrikt program, på en trygg og god måte. Vi startet
med en spennende tur i verdens bratteste tannhjulsbane opp til Lac d’Emosson der vi fikk omvisning i
damanlegget som ligger på i et vakkert fjellområde på ca 2000 mtr. høyde.
Fredagskvelden var det hyggelig samvær med velsmakende middag på den gamle møllen Semblanet i
Martigny.
Lørdag, etter foredrag og delegasjonsmøte, var det utflukt med omvisning på destilleriet Morand og
St.‐Bernhard Hundemuseum. Om kvelden var det festkveld med fem‐retters middag, underholdning
og trekking av flotte premier. Det var ordnet med et rikholdig premiebord, og nesten alle ble vinnere!
Søndagens program startet med nordisk gudstjeneste et fullsatt, vakkert tårnrom i borgen La Batiaz,
en borg fra 1200‐tallet som ligger vakkert til med utsikt over byen, Rhonedalen og alpene.
Gudstjenesten er et samarbeid mellom de svenske prestene, og den danske og norske presten i
Sveits, og var forberedt utfra tema vennskap, fellesskap, tilhørighet og glede. Takk til Nordisk Club
som også i år har lagt inn gudstjeneste i programmet. Det gir oss alle anledning til å stoppe opp, i
ettertanke, og være sammen også om de verdiene som handler om troen vår, om forholdet vårt til
Gud og til hverandre. Kirken representerer noe varig og stabilt. Den har tekster og tradisjoner som
setter mennesket inn i en større kontekst med en fortid og en fremtid. Vi kan se oss sjølv som del av
en større fortelling.
Programmet for helgen ble avsluttet med besøk og omvisning i kunstmuseet Fondation Gianadda,
der vi kunne glede oss over kunstverk av noen av de største kunstnerne i verden.
Takk til Nordisk Club som på nytt arrangerer, har forberedt og gjennomført ei flott vennskapshelg.
Slik blir det skapt en viktig møteplass gjennom et fellesskapsbyggende arbeid for alle fra norden som
i kortere eller lengre tid bor i dette vakre landet Sveits.
Vi gleder oss over en helg preget av fellesskap og vennlighet, og vi ser med gode forventninger frem
til neste års vennskapsmøte!
Med takknemlig hilsen fra
Øyvind Heggland og Tone Elise Sæter Heggland
Prest og diakonal medarbeider i Sjømannskirken – Norsk kirke i Sveits

Fra Nordisk gudstjenesten i borgen la Batiaz, 14.10.12

