
 
 
Årsberetning for Norgesklubben Sveits 2019/2020 

Generalforsamlingen 2019 ble avholdt 26.10.19 i ambassadens embedsbolig, Bern                       

Klubbens styre i klubbåret 2019/2020 bestod av: 

Leder: Beate Normann                             

Nestleder: Berith Anne Høivaag Larsen                                                                                       

Styremedlemer: Sigve Bu, Kristian Erik Øvermo                                                                                        

Kasserer:   Anine Odermatt – Arntzen                                                                                                 

Eventansvarlige: Beate Normann, Berith Anne Høivaag Larsen, Rigmor Blattner, Terje Wölner-Hansen      

Sponsoring: Vegard Knudsen                                                                                                                                         

Web/Newsletter/FB/Binders’n: Norun Laahne Thomassen (gikk ut av styret i februar 2020) , Renee 

Otterbech og Berith Anne Høivaag Larsen 

Revisor: Trond Lomsdalen                                                                                                                          

Per 31. oktober 2020 har Norgesklubben Sveits 444 medlemmer med stort og smått, 790 Facebook-

gruppe medlemmer og 422 følgere på LinkedIn. Vi har nylig startet en Instagram side der vi pr. dato 

har 26 følgere.  

Styret i Norgesklubben har siden 2016 avholdt styremøter via zoom. Dette siste klubbåret har vi hatt 

8 zoom møter: 29.09.2019, 30.09.2019, 08.10.2019, 04.12.2019, 12.02.2020, 05.05.2020, 25.08.2020 

og 26.10.2020. 

Beate og Berith har deltatt på møter i Genève, Bern, Losone, Zürich og Luzern for å styrke klubbens 

aktiviteter i de forskjellige byene og det gode samarbeidet med konsulatene og ambassaden. Beate 

har hatt møter med de nordiske handelskamrene og den Dansk-Sveitsiske Club for å styrke 

samarbeid og utveksling.  

Rigmor og Beate har representert klubben på «Literaturtage Zofingen» og deltatt på møte med 

Andrine Pollen fra Norla. Beate har hatt møter med Andrine Pollen og Ronny Ellefsen i Norge.  

Det har vært viktig for oss å kunne tilby våre medlemmer aktiviteter under nedstegningen av 

samfunnet i mars, april og mai. Over nettsiden og FB har mange medlemmer deltatt med korte 

videosnutter og innlegg hvorpå vi har kunnet delta litt i hverandres liv og virke. Også 17. mai ble 

feiret on-line over nettsiden og FB. Tusen takk til alle som bidro og delte en annerledes nasjonaldag 

med oss – den ble minneverdig og fin!  Også Sjømannskirken Sveits bidro med en flott sending på 17. 

mai, både vår ambassadør Erik Førner og Beate, samt mange andre gjorde sendingen til et fantastisk 

innholdsrikt og fint program. 

Berith har vært en foregangskvinne for våre «Ut på tur», et format som har vist seg å være fint i disse 

tider hvor relativt få kan komme fysisk sammen grunnet Covid 19. Vi treffes i grupper på 10-20 og 

nyter en dag i fjellet, på vinsmaking eller museumsbesøk. Ja her er det egentlig bare fantasien som 

setter grenser. Takk til Berith, Kristian Erik, Renee, Grete, Rigmor og alle som har vært med på å 

organisere flotte arrangements til våre medlemmer. 



 
 
Klubbens nettside er godt etablert, på tjenestesiden «Råd&Dåd» finner du tjenester innenfor mange 

felt og der vi har minst en kontakt som snakker og er norsk. Om du har noe å bidra med her, ta 

kontakt!  Styret oppfordrer alle medlemmer innenfor næringsliv og tjenester til å bidra til en rikholdig 

side.  

Vår FB side får stadig flere medlemmer – vårt mål er at disse melder seg inn i klubben og blir aktive 

medlemmer. På LinkedIn er vi i tillegg representert med en egen side.  

En stor takk til Berith og Renee som tilbringer mange timer med å oppdatere og fylle nett siden. 

Samtidig vil jeg rette en takk til Therese som gir oss gode matoppskrifter til nytelse og inspirasjon! 

Det månedlige nyhetsbrevet er et stort bidrag for å dele informasjon med medlemmer og 

interessenter, her får du oversikt og oppdateringer på Norgesklubbens egne aktiviteter men også 

foredrag, konserter og andre kulturelle arrangementer med norske innslag. Vi informerer også om 

aktivitetene til de andre nordiske klubbene på en oversiktlig og informativ måte. Nyhetsbrevet 

hjelper oss i tillegg til å koordinere arrangementer med andre klubber.   

Stammtisch/After Work treff /Table ronde er godt etablert. Det er alltid fint hvis noen tar initiativet 

til å arrangere Stammtisch/Table Ronde der du bor. Vi treffes til hyggelige samtaler og utveksling 

over et glass, enten vi er 4 eller 20 er det like trivelig.  

De større arrangementene til klubben kan du lese nærmere om i klubbens nettavis Binders`n. Her 

finner du mye godt og spennende lesestoff, både reportasjer om klubbens aktiviteter samt 

oppskrifter og korte intervjuer i «7 raske» om interessante personer. Vil du bidra med en artikkel - 

har du noe spennende å fortelle om som du gjerne vil dele med andre NKS `ere - vi tar gjerne imot 

stoff! 

 

NKS aktiviteter gjennom klubbåret 2019/2020 

1. torsdag hver måned, Stammtisch Basel 

Hver siste onsdag hver måned, Stammtisch Luzern 

1. tirsdag hver månned, Stammtisch Interlaken 

 

Oktober 2019                                                                                                                                                                    

26.10.19   Generalforsamling i ambassadens embedsbolig i Bern 

25.10.19   Bokfestival - Literaturtage Zofingen   

November 2019                                                                                                                                                                          

21.11.19    Nordix Zürich  

Desember 2019 

08.12.19   Julelunsj på «Tilsamman» i Zürich 
12.12.19   «Ut på tur» julemarkedet Venite, Luzern  

14.12.19   Julemiddag Genève 

24.12.19   Julehøytid i Martin Luther kirken i Zürich, ledet Eva Helene Ilardi 

Januar 2020 

08.01.20   Stammtisch Basel 



 
 

20.01.20   Nordic Chamber Event Zürich 

 

Februar 2020 

29.02.20   Skreiaften i Luzern med Therese og Beate på kjøkkenet 

Mars/April/Mai : 2020Grunnet Covid 19 og nedstegningen av samfunnet ble alle fysiske 

arrangementer i avlyst. 

Medlemmer og andre inviteres til å poste videosnutter/bilder med 17. mai hilsen på facebook og 
nettsiden.   «Historier fra Sveits våren 2020» hvordan er din hverdag under nedstegningen? 
Innleggene  ble publisert spontant og jevnlig på nettsiden.             
Beate bidro med 17. mai hilsen på sjømannskirkens 17. mai sending.  
                 
  

  

Juni 2020 

Sommerpause  

Juli 2020 

05.07.20  «Ut på tur med NKS» MAMCO  Genève 

19.07.20  «Ut på tur med NKS» Teufen solterrasse, Appenzell Ausserhoden 

26.07.20  «Ut på tur med NKS» Seiltur på Lac Léman, Genève 

29.07.20  «Ut på tur med NKS» Museum Rosengart, Luzern   

August 2020  

23.08.20  «Ut på tur med NKS» Topptur Salève 

September 2020 

01.09.20 Stammtisch Interlaken 

05.09.20  «Ut på tur med NKS» til vingården Domaine Château L’Évêque, Jussy 

Oktober 2020 

13.10.20 webinar zoom. Høytlesning av forfatter Hanne Ørstavik. Et samarbeid med UNI ZH 

og Basel 

24/25.10.20  Klubbreise til Albergo Losone – kansellert 

November 2020  

Generalforsamling 19. november klokken 19.30 (zoom) 

Desember 2020 

Julebrunch, Julemiddag – vi vurderer fortløpende situasjonen mht Covid 19 og muligheten 

for å gjennomføre disse eventene. 

24.12.20 Julehøytid Zürich 

 

Utsikter 2020/2021 

Stammtisch Luzern, Zürich, Basel, Interlaken, Genève, Nyon, Lausanne, Chur, Fribourg 

06.12.20  Julelunsj for familien på «Tilsamman Zürich - avlyst grunnet COVID-19 

05.12.20 Julemiddag i Genève på «Le Bistro», Hôtel Royal - avlyst grunnet COVID-19 

Februar 21  Skreiaften Luzern 

April/Mai 21 Familiegolf i Thalwil 

17.05.20 Vi feirer 17.Mai! 



 
 

13.06.21 Norwegian Day Zürich, Kunsthaus 

Oktober 21  klubbreise til Albergo Losone ved Diego Glaus  

Nordix/Stammtisch/Table Ronde/Chatham Rules/Foredrag/Presentasjoner/Business 

 

Forslag til styrets sammensetning klubbår 2020/2021:  

Leder: Beate Normann                            

Nestleder: Berith Anne Høivaag Larsen                                                                                       

Styremedlemmer: Sigve Bu, Kristian Erik Øvermo, Renee Otterbech, Grete Scotolati, Vegard Knutsen 

Sponsoransvarlig: Kristian Erik Øvermo                                                                                                   

Kasserer: Anine Odermatt – Arntzen                                                                                                 

Eventansvarlige: Beate Normann, Berith Anne Høivaag Larsen, Renee Otterbech, Kristian Erik Øvermo      

Web/Newsletter/FB/Binders’n: Berith Anne Høivaag Larsen, Renee Otterbech 

Revisor: Trond Lomsdalen                                                                                                                          

  

Innbetaling av medlemsgift 2020/2021 betales innen 01.12.20, merk innbetalingen med ditt navn 

og Medlemsavgift 2020/2021 

UBS Switzerland AG                                                                                                                                           

8098 Zürich                                                                                                                                                               

Konto: Norgesklubben Sveits         IBAN: CH53 0023 0230 5037 6140E 

Med ønske om en godt besøkt zoom generalforsamling, aktive medlemmer og et godt nytt klubbår 

for NKS 

 

 


