MEDLE

Kjære alle Tangent medlemmer og alle andre som leser dette.
Håper alt er bra med deg og dine!
Idag kan vi se tilbake på hyggelige, glade, morsomme og flotte sammenkomster i våre organisasjoner. Alt vi tenkte
vi skulle oppleve våren 2020 er satt på vent…men vi kan allikevel kommunisere og mimre litt.
Fra siste nyhetsbrev har vi i styret hatt et par sammenkomster, noen skype-møter og faktisk også noen fysiske
møter, før alt ble stengt ned.
Under vil dere se bilder fra arramngementer som det var veldig hyggelig å kunne delta på, og som binder våre
organisasjoner sammen.
RT 04 inviterte til stor fest siste dag i februar – selve skuddårsdagen 29.februar. Til tross for både kraftig snøvær
eller regn/vind i store mengder møttes en flott gjeng på ca 70 personer til denne jubileumsfesten. Nok en gang var
vi så heldige å få møte både «gamle og nye» venner i godt lag, og med intensjon om et tett samarbeid videre.

“Side by Side” med Ladies Circle and Round Table – Stor feiring i speilsalen på Ernst- RT 04 Kristiansand 70års
jubileum!!

Kollen weekend 6 – 8 mars 2020

Tangent Sandvika hadde klubbmøte 5.mars med gjester fra Tangent Kristiansand; Sandy Aadnevik, og Gro
Karsten Skarholt (fotograf). Her nytes ferske reker direkte fra Kristiansands fiskebrygge. En god diskusjon
og dugnadsånd med hensyn til årets landsmøte som planlegges i Holmenkollen. Dessverre ble Coronaviruset svært alvorlig og inngripende noen dager etter dette møtet, og planene om et AGM måtte
midlertidig avlyses.
Tradisjonen tro deltok styret i Tangent Norge, mange andre Tangent medlemmer, Styret i 41.-Norge, og
mange cirkeliner og tablere. Internasjonale gjester fra Danmark, Tyskland, Sverige var med på å gjøre den
helgen til det supre arrangementet det ALLTID er!!
Felles styre-møte med 41-Norge, og Presidenter i LC og RT ble gjennomført fredag ettermiddag, og
Tangent Norge gjennomførte styremøte søndag formiddag. Lite visste vi at dette ble siste gang vi kunne
møtes fysisk på lenge……

Week-end-programmet i Kollen er en sammenkomst fredag kveld, og så drar vi vanligvis til skiløypene tidlig
på morgenen på lørdag. Deretter fortsetter det med after-ski om ettermiddagen. OG normalt har vi
kommet tilbake til huset klokka syv om kvelden, helt utmattet. På grunn av omstendighetene vi alle kjenner
igjen, viste det seg noe annerledes i år, da vi ble sterkt anbefalt å ikke gå ut i skogen. Oslo-klubbene var
som sedvanlig kreative og fantastiske til å «legge om», Vi ble fraktet til hjemmefester; inne og ute, til
gallerier og andre lokaer med de samme prosedyrer som ute i skogen. I år med skikonkurransen på

storskjerm, og med både jägermeister, pølser, vafler og annet godt servert! Det fungerte perfekt. Etter
svensk seirer i Kollen ble vi igjen plukket opp og fraktet til "after-ski", - festen fortsatte.
Tangenter har vært til stede på dette arrangementet hvert år siden 2013, og det er jeg overbevist om vil
fortsette. Effektive, morsomme, opplevelsesrike fire dager! Nok en gang en stor applaus til LC/RT Oslo.
Arrangementet anbefales!

Styret har denne vinteren hatt 3 styremøter. Vi har diskutert internasjonale saker som dere har fått
tilsendt. Vi har startet på planlegging av årets Generalforsamling, og vi har hatt møter vedrørende
Corona-situasjonen. Det videre arbeidet i styret nå er å bestemme hva vi gjøre med årets
Generalforsamling, og ikke minst valg av nytt styre.
Vi har håpet i det lengste på nye krefter til å trå til sammen med oss, og etter hvert overta våre verv. Det
vil glede oss stort om noen av dere vil ta ballen videre. Ledige verv er Visepresident og IRO.
Etter påske vil vi avgjøre når/hvor/hvordan årets Generalforsamling skal gjennomføres, og dere vil igjen
høre fra oss.
Inntil vi ses og høres igjen – TA VARE PÅ HVERANDRE OG HA EN FLOTT PÅSKE!

