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Velkommen til generalforsamling 2018! 

Et årsmøte er en gylden anledning til å få perspektiv på vårt arbeid. Jeg vil gjerne nevne 

noen viktige områder: 

Får våre 661 medlemmer valuta for sine 25 euro eller 35 euro i året? 

Må vi slå oss til ro med at bare en liten del av dem er med på arrangementene? 

Eller omvendt: er selve medlemskapet og informasjonen i brev og på internett 

tilstrekkelig for å være medlem? 

Er vi for mye en pensjonistforening? Vi har økt antallet samlinger der også yngre og  

yrkesaktive kan komme. 

Er temaene våre relevante? Gjennom hele året er det fritt fram for alle til å foreslå temaer 

og foredragsholdere, og noen er flinke til det.  

Samarbeider vi godt nok med svenskene og danskene? De er mange ganger større enn 

oss, men kanskje vi skal være lykkelig som liten? 

Vi står midt i en spørreundersøkelse til de som ikke er så ofte på våre arrangementer og 

ser frem til fruktbar tilbakemelding om hva som kan forbedres.  

Vi skal ha valg på styre og bl.a. veteranen Jan Guettler går ut. Men valgkomiteen foreslår 

nye medlemmer som borger for et nytt styre med kompetanse og handlekraft.  

Da jeg med skjelvende hender overtok lederklubben for ett år, siden sa jeg følgende:  

NCA er en usedvanlig flott gjeng mennesker. Mange sier at når de kommer hit første gang, blir 

de møtt med interesse og omsorg. Vi er et sterkt nettverk som betyr svært mye - i mange slags 

situasjoner og livsfaser. Det skal vi fortsette med. Jeg ser frem til at styret og hele klubben 

fortsetter å gjøre NCA til et stimulerende og inkluderende miljø. 

Det kan vi alle bidra til på generalforsamlingen. Vel møtt 17. mars! 

 

Torkil Baden, leder. 

 

 

ÅRSBERETNING 2017 

 

 

Styret har bestått av:  Leder:    Torkil Baden 

    Nestleder:   Jan H. Guettler 

    Kasserer:   Per Langballe 

     Sekretær:   Elin M. Madsen 

    Styremedlem:   Marion Gamain 

    Varamedlem/medl.ansvar: Dag Vidar Bautz 

    Varamedlem:   Tina Wisur 

 

Andre tillitsvalgte: 

Valgkomite: Herman Foss (leder), Lars Harlem og Lise Lilloe. Berit Røhne Aass,varamedlem  

Revisor: Geir Saue  

Barnegruppen: Anne Aschehoug 
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President petanque: Albert Krosby. Serieansvarlig: Herman Foss 

Golfkoordinator: Lise Lilloe 

Nettredaktør: Berit Røhne Aass 

 

Medlemsstatus 

Ved årets utgang var det 661 medlemmer i foreningen, en svak nedgang, da vi i slutten av 2016 

hadde 667 medlemmer. Det ble også i 2017 strøket medlemmer hovedsakelig på grunn av ikke 

betalt kontingent. Vi fikk 63 nye medlemmer i 2017, mens 69 medlemmer ble utmeldt/strøket. 

Styret har hatt 4 styremøter. Dessuten avklares mye på epost. 

Informasjon 

Hjemmesiden  www.club-norvege.eu er et av de viktigste virkemidlene for kontakt med 

medlemmene. Nyhetssiden oppdateres jevnlig, annonsesidene brukes av medlemmene. 

Nettsiden vår er først og fremst viktig for å orientere om det som skjer av aktiviteter i klubben, 

men også nyheter om ting som skjer i Frankrike finner sin plass. Berit Røhne Aass har fortsatt 

som ansvarlig for sidene selv om hun nå er ute av styret og er en aktiv nettredaktør. 

Vi har også en egen Facebook-side for foreningen og sprer informasjon om foreningen og det 

norske miljøet i Sør-Frankrike. Elin Madsen er ansvarlig for www.facebook.com/club.norvege/ 

I tillegg sender vi ut nyhetsbrev for å informere og invitere. 

Programmet for våren 2018 ble kunngjort sist høst, og resten av 2018 kunngjøres til  

generalforsamlingen.  Styret ser det som viktig å kunngjøre programmet langsiktig slik at 

medlemmene kan planlegge sine reiser. 

Medlemsliste 

Styret vil holde samme opplegg for Medlemslisten som hittil.  Ekstraeksemplarer har vært til 

salg under medlemsmøtene for €5.. 

Arrangementer 

Vi har i tillegg til våre vanlige arrangementer også i 2017 hatt en del kulturarrangementer. Vi 

har hatt en tur til Opera de Nice, men Operaen har etter hvert ikke villet gi oss gruppebilletter. 

Forestillinger i festivalpalasset i Cannes er stadig populære, ofte med felles måltid først og med 

informasjon om forestillingen ved Torkil Baden. 

I høst ble det for første gang arrangert en familiedag på Le Lagon i Mandelieu i samarbeid med 

barneklubben. 

Også nytt av året er kveldsmøte med quiz på petanquekafeen i Valbonne. 

Vi har hatt ett samarbeidsmøte med Rivieraklubben. 

 

NCA har hatt følgende arrangementer i 2017: 

          Antall deltakere 

22. januar Operaen Tosca i Nice        8 

27. januar Lunsjmøte: René Bjerke om maleren Jean Arène    38 

24. februar Lunsjmøte: Quiz i stedet for G. Hernes som ble syk    69  

17. mars Vandretur i Le Cannet med svensk guide     25 

19. mars Operaen Carmen i Nice       13 

8. april  Generalforsamling med lunsj       101 

http://www.club-norvege.eu/
http://www.facebook.com/club.norvege/
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21. april Lunsjmøte: Prof. H. Herresthal – om norsk musikk i Frankrike  38 

25. april Pétanque, klubbmesterskap med lunsj     50 

28. april      Sunniva Langmoen og musikere om Billie Holiday, m.Rivieraklubben 38 

 

Søndag 14. mai Barneklubbens 17. mai i Parc des Bouillides.                  75  

 

 
17. mai Grunnlovsdagen ble feiret på Hotel Mercure.    81 

Tale for dagen ved Birger Elverhøy. Musikk og hatteparade 

 

25. mai Galleries Lafayette inviterer, på Cap 3000     19 

7. juli Sommerjazz i Golfe Juan, Via Cassia     12 

(17. sept Konsert med Ingrid Bjørnov, sykdomsforfall    124) 

 
24. september Familielunsj på Le Lagon  (39 medl.12 ikke medl.18 barn)   69 

 

26. september Utflukt til glassverket i Biot       21 

10. oktober QuizNorAzur  quizkveld i Valbonne      32 

17. oktober Pétanque – høstmesterskap med trukket partner    63 

 
24. oktober Vintur til Chateau Carpe Diem, Cotignac      39 

 

3. november Kabaret med Aril Martinsen og Guttorm Guttormsen   36 

19. november Barberen i Sevilla, opera i Cannes med lunsj og introduksjon  21 

24. november Lunsjmøte med Gudmund Hernes      46 

30. november  Julehandel på Galleries Lafayette, Cap 3000    17 
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1. desember Julemiddag på fransk –musikk, sanger og      44 

  prisutdeling for Limerick-konkurransen   

 

 
3. desember Adventsgudstjeneste og juletrefest (37 medl. 33 ikke medl.45 barn) 115 

På klubbens egne 18 arrangementer var det i snitt 51 deltakere.  

 

Andre klubbaktiviteter 

Petanque 
Petanquesamlingene er en sentral del av NCA. De ledes av Presidenten, som er  

Albert Krosby, Herman Foss som er serieansvarlig, Birger Elverhøi ansvarlig for Nordisk 

mesterskap, og Erik Bergseter, medlem av petanquestyret. 

Bortimot 100 av medlemmene i NCA benytter seg av tilbudet om å spille. 

Petanquegruppa har i perioden lagt vekt på å bevare alle de aktivitetene som er kjent fra tidligere 

og å videreutvikle disse. 

Vertskapsordningen er avviklet da det ble vanskelig å få denne til å fungere med 

tilstrekkelig antall vertskap. Man anmoder i stedet alle som er aktive i Valbonne om å ta et 

kollektivt ansvar for å inkludere nye medlemmer både når det gjelder å spille, og også under 

lunsjen. Hvordan vi fordeler lagene onsdag morgen og hvordan vi plasserer oss ved lunsjen er 

en viktig del av vårt sosiale fellesskap slik at klikkvesen unngås og alle føler seg velkommen. 

Det kollektive medlemskapet i den lokale petanqueklubben Amicale Bouliste i Valbonne 

har fungert bra. Medlemskapet gir alle våre medlemmer mulighet til å spille der når de måtte 

ønske.  

Valbonne som spillested ligger fast og spilledag har siden 2013 vært onsdag, og Sylvies 

kafe blir flittig brukt. Starttidspunktet er kl. 10.30 slik at man får god tid til å spille før lunsj, 

som starter kl. 12.30. Restaurant Les Pierres Rouges nedlegges 1. mars 2018, og det er med 

vemod vi sier adjø til vår vertinne Annie, kjøkkensjef Lionel og deres medarbeidere. I skrivende 

stund er ny restaurant ikke avklart.  

I tillegg til de uformelle onsdagssamlingene arrangeres tre turneringer årlig. Serien 

spilles fra april til mars. Serien 2016/2017 ble vunnet av Lise og Sveinung Hirth.  

Serien 2017/2018 har bestått av 24 lag fordelt på fire puljer. Når dette leses er finalen spilt, og 

seriemesteren er kåret. Gratulerer! 

Klubbmesterskapet ble spilt 25. april, og Lise og Sveinung Hirth ble også klubbmestere. 

Den uhøytidelige Høstturneringen med trukket (tilfeldig) partner ble spilt 17. oktober og 

ble meget vellykket med over 60 deltakere. Vinnere var Albert Krosby og Trond Erik 

Wennberg. Både klubbmesterskapet og høstturneringen ble sponset av Nykredit.  

Landslaget vårt med 12 spillere deltok i Nordisk Mesterskap i Mandelieu 14. oktober. 

Danmark vant med Sverige på annenplass. Finland ble nummer tre, og som i 2016 ble Norge ble 

sist. Sylvie og Birger Elverhøi fikk premie som Norges beste lag.  
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Golf 

Golfgruppen har som tidligere år arrangert mandagsgolfen på Le Provencal over 9-hull 

og avsluttet med hyggelig lunsj.  Mandagsgolfen er et lavterskel-tilbud for nye golfspillere 

sammen med mer erfarne spillere. 

  Gjennomsnitt antall spillere er 18 og på det meste har vi vært 30.  Vi konkurrerer hver 

gang med premier til de beste sammenlagt og nærmest flagget. Deltager-antallet har variert og i 

år vært lavere enn tidligere slik at enkelte mandager måtte avlyses. 

 Vi spilte landskamp mot danskene i oktober og vant klart. Landskampen ble sponset av 

Nykredit. 

Lise Lilloe har vært ansvarlig for mandagsgolfen de siste 4 årene. Hun benytter 

anledningen til å takke alle golfere for noen spennende og hyggelige år. 

På nyåret 2018 har Sigurd Eek-Pedersen og Tor Dahl organisert spillingen med 

kontaktadresse mandagsgolf@hotmail.com.  

 

 

Barneklubben 
          Barneklubben ledes fortsatt av Anne Aschehoug i spissen for en rekke ivrige foreldre og 

en festkomité  med seks personer.  

Nasjonaldagen ble også i år feiret som en picnic-lunsj i Parc des Bouillides i Sophia 

Antipolis, og dagen var søndag 14. mai. 75 små og store deltok, alle i finstas og med norske 

flagg.  Komiteen for arrangementet var Guro Solheim, Kristin Eide, Sonja Lyngaas og Anne 

Aschehoug. Barn i alle aldre var til stede, og nasjonalstemningen var på topp med buffet, 

sanger, 17.maitog og leker.  

Nytt dette året var familiesøndagslunsjen 24. september på den nye og flotte restauranten 

Le Lagon i Mandelieu. Tanken var å få med ALLE i NCA. Det ble en herlig mingling av 69 

små, unge og voksne i alle aldre som koste seg sammen, også i det store bassenget med innleid 

badevakt. Dette ble så bra at en slik familiesamling planlegges som et fast tiltak i september. 

Juletrefesten etter adventsgudstjenesten ble like vellykket som året før og ble planlagt av 

Anne Aschehoug og Liv og Torkil Baden. Hele 115 personer deltok, og av disse var det 48 barn 

og 33 ikke-medlemmer. Lokalene var flott pyntet, stort juletre innkjøpt, kaker, gløgg og norske 

pølser ble servert. Liv Baden var også i år konferansier og Torkil Baden spilte under 

juletrefesten og under gudstjenesten. Erik Koritzinsky var nok en gang fin julenisse.  

Stedet var kirken og menighetshuset i Sophia Antipolis, Notre Dame de la Sagesse. Til 

gudstjenesten hadde barna som tidligere øvet inn både Lucia-sang, juleevangeliet, julesanger og 

Inger Hagerups adventsvers Så tenner vi et lys i kveld. 

I 2017 ga aktivitetene i Barneklubben et lite overskudd gjennom utlodning og kollekt i 

kirken. Barneklubben er glad for at NCA er villig til ã støtte Barneklubben økonomisk hvis det 

blir nødvendig. 

 

Filosofi 
Gjennom store deler av året samler Tore Gunn Paulsen interesserte til forelesninger og 

samtaler om emner fra filosofiens historie. Samlingene blir annonsert på petanquelunsjen og er 

åpne for alle interesserte, men har begrenset plass siden de holdes i private hjem. 

 

Kirken 
            Adventsgudstjenesten søndag 3. desember var ved sjømannsprest Ola Johannes Jordal, 

Paris. Torkil Baden var organist og Kjell Aass spilte trompet og med deltakelse fra 

Barneklubben (se over).  

Etter fransk lov er kirkelig aktivitet atskilt fra staten og fra andre organisasjoner. I den 

franske grunnloven heter det at republikken respekterer alle trosretninger. Skille mellom stat og 

kirke ble innført på tilsvarende måte i Norge i 2017.  

mailto:mandagsgolf@hotmail.com
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NCA finner det naturlig å invitere den norske presten i Frankrike til sin forening. 

Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet ser på besøk i NCA som en del av sin virksomhet.  

Gudstjenesten før jul utgjør en grunnleggende norsk tradisjon. Særlig fra barnefamiliene 

i NCA sies det at gudstjenesten med Lucia og julespill og den etterfølgende juletrefesten 

formidler meget viktige inntrykk til de fastboende små og store. Gudstjenesten og juletrefesten 

organiseres av NCA-styret og Barneklubben i fellesskap.  

Den svenske kirkens kapell i Cagnes-sur-Mer brukes av NCA-medlemmer til kirkelige 

handlinger som barnedåp. Konfirmasjon skjer i den norske kirken i Paris. 

 

Søsterklubber 

Vi er i stadig dialog med svenske Rivieraklubben og Club Danois. Disse er større og har 

betydelig mer ressurser enn oss med henholdsvis 3 000 og 1160 medlemmer og deres 

virksomhet er annerledes. Mens vi satser på færre arrangementer som samler en stor flokk, har 

søsterklubbene mange arrangementer som vanligvis samler færre. 

Med Rivieraklubben arrangerte vi i april et Billie Holliday-programt Villa Ingeborg i 

Cagnes-sur-Mer. Mange nordmenn deltok også i svenskenes årlige showkonsert i oktober (Lill-

Babs m.fl.) i Cannes. 

I sommer sendte Club Danois sitt kvartalstidsskrift til alle NCA-medlemmer. Også et 

antall av de etterfølgende numre er sendt til NCA og er blitt delt ut. 7 NCA-medlemmer er nå  

abonnenter.  Danskene vil gjerne ha norske redaksjonelle bidrag til sitt blad.  

Flere nordmenn er medlemmer av den svenske Rivieraklubben, som har en gunstig 

forsikring for sykdom og reise Denne er forbeholdt medlemmer.   

NCA-medlemmer kan på eget initiativ melde seg på arrangementer til søsterklubbene 

uten å være medlem. Det er mye interessant informasjon på nettsidene deres:  

www.rivieraklubben.com og www.club-danois.com. Påmelding skjer ved epost til klubben 

info@rivieraklubben.com og sekretariat@club-danois.com.   

 

Økonomi 
               Det økonomiske resultat for 2017 viser et overskudd på EUR 2 481 mot 0 i budsjettet. 

Hovedårsaken er mindre underskudd på arrangementer enn budsjettert. Styrets mål er en sunn 

økonomi uten å samle mere egenkapital enn klubben har i dag.  

Annonseinntektene dekker mesteparten av kostnadene med medlemslisten. 

Generalforsamlingen ble i 2017 subsidiert med EUR 1 691. For øvrige arrangementer ble 

underdekningen omtrent EUR 1600. Styret er fornøyd med dette basert på at klubben totalt gikk 

med overskudd. 

Også i år har Nykredit sponset petanque-aktivitetene med EUR 1 150. Klubben takker 

Nykredit for dette tilskuddet. 

Tap på fordringer gjelder en annonse for Blue Skies Property Management, ikke betalt 

tross flere purringer. 

 

Datasystemer 

           Klubbens datasystemer har fungert godt og er stabile.  De ble i sin tid utformet ved hjelp 

av Club Danois, og ny utvikling skjer gjennom dataingeniør Lars Tobiasen, København.  

Betalinger til klubben via Credit Agricole har fungert meget godt. Vi har så langt unngått 

alle de feilene som kunne forekomme i systemet til BNP og som var en hovedårsak til at vi 

byttet bank. 

Systemet for påmelding ble endret i forrige periode slik at det nå er krav til 

medlemsnummer for påmelding. Dette er delvis for å sikre seg at møtene er for medlemmer, og 

at ikke-medlemmer må inviteres av et medlem. Vi kan allikevel lage arrangementer som er åpne 

for ikke-medlemmer.   

Men den viktigste årsaken til at det kreves medlemsnummer er å sikre riktige epost-

adresser og telefonnumre. 

http://www.rivieraklubben.com/
http://www.club-danois.com/
mailto:info@rivieraklubben.com
mailto:sekretariat@club-danois.com
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Hvis du er usikker på ditt medlemsnummer, finner du det i den trykte medlemslisten. 

Dessuten kommer du inn på medlemsregisteret under venstrespalte Medlemskap på nettsiden vår  

www.club-norvege.eu. Du kan få nummeret tilsendt automatisk.  

Du kan også søke i hele medlemsregisteret gjennom å oppgi din epostadresse. 

 

Møtelokale 
          Våre lunsjmøter har blitt holdt på Hôtel Mercure i første halvår 2017. Da hotellet skulle 

renoveres, har møtene i annet halvår vært på Hõtel Beachcomber French Riviera, tidligere 

Sophia Country Club, der vi hadde våre møter tidligere.  

Vi har vært fornøyd med begge møtestedene, men Beachcomber har større kapasitet, så i 

2018 prøver vi å ha de fleste av våre møter der.  

Samarbeidet med hotellene går veldig greit. Marion Gamain er vår hotellkontakt. 

 

 

Juan les Pins 20. februar 2018 

 

Torkil Baden   Jan H. Guettler   Per Langballe   Elin Madsen 

Marion Gamain    Dag Vidar Bautz   Tina Wisur 

 

 

 

 


