
 

 

HVA HAR SKJEDD I TANGENT NORGE I 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ladies Circle Norges prosjekt «Team Rynkeby»Ladies Circle Internationals prosjekt 

«Happy Hearts» 
Begge fikk et delt overskudd på kr.20.000,- 

HURRA 
TAKK TIL ALLE BIDRAGSYTERE 

 

 

 

CHAMPAGNELOTTERIET TANGENT JUL 2018 



LC & RT – Kollen 8.- 10.mars 2019 

Tangenter og 41 er gjester -same procedure in 10 year 

8.-10. mars gikk World Cup Nordic av stabelen i Kollen, og tradisjonen tro arrangerte LC og RT i Oslo sin egen Kollen 

happening. Litt tradisjon har det vel også blitt at Tangentene har stilt opp og vært deltakere, tror faktisk at vi har vært 

tilstede alle år siden 2013, vårt chartrings år. Flyttingen av selve skirennet til kl 10.00 på morningen skapte en viss 

spenning i forhold til gjennomføringen av dag 2, men la oss starte med begynnelsen. 

Fredag ettermiddag ble hektisk på jobb, målet var selvsagt å bli tidlig ferdig for å dra hjem å være klar for innrykk av 

gjester. Gro kom opp fra Porsgrunn, Pär kom fra Göteborg, og på Facebook kunne vi følge med på at gjester fra fjern 

og nær sjekket inn på hotell i Oslo. Get-together i lokalet ved Bislet startet til fastsatt tid, så var vi i gang. Som vanlig 

med mingling, mat og drikke (tror ikke det var toa-shot i år), gjensynsglede og mye latter. For oss «modne» ble vel 

kveldens høydepunkt chartring av 41 Oslo. I mangel på bobler, ble gutta gratulert med hver sin GT fra Tangentene.  

Nevnte mangel på bobler gjorde kanskje sitt til at inntaket fredag kveld ble mer beskjedent enn normalt? Usikker på 

sammenhengen (strategisk grep?), men oppmøtet lørdag morgen, inne i byen ca kl 8, var helt fantastisk. Vi ble hentet 

av busser, kjørt opp i marka, og var på plass innen startskuddet for skirennet gikk. Altså; FIS-arrangørene «måkke 

komme her og komme her» - vi fixer kl 10.00! 

Borgen var på plass, som vanlig helt u-inntakelig, til tross for gjentatte angrep av tissetrengte ungdommer i russe-

alderen som brukte veggene våre til avtrede. Deres angrep ble møtt med tvang – de måtte ta en Jæger på styrten.  

Etter at alle sportslige menn var i mål, ble vi igjen lastet inn i busser, bragt ned til Solli plass til dagens andre 

høydepunkt – after ski. Litt pussig hvordan en dag ute i frisk luft påvirker energien. I sekstiden var det nok for oss i 

casa-Kaasen-gjengen, vi tok drosje hjem, ungdommen sovnet ved kjøkkenbordet før kl sju, vi seige holdt ut til over ni! 

Nok et suksessfullt arrangement av LC10 og RT35 – Takk for at dere står på år etter år!       
Gerd-Inger Kaasen 

 

 

 

 

 



 Annual General Meeting Tangent Suomi,    

Mars Finland 2019 

  

 

 

21. mars reiste jeg på mitt andre AGM i Finland. 

I fjor var tema for møtet «Beach Party», jada , i mars, i Finland. I år var det Festival, nok en typisk sommeraktivitet. 

Men helt i orden, vi holdt oss innendørs, og det var god stemning både i poolen i fjor og i festival lokalet i år. 

Møtene i Finland er spesielle og stemningen er helt upåklagelig. Spesielle fordi du ikke forstår så veldig mye av det 

som foregår, men både ved å føle på atmosfæren og selvsagt med litt hjelp fra noen som kan oversette, så opplever 

du faktisk at du kjenner deg igjen i møter vi har hatt på hjemmefronten. Vi diskuterer mange av de samme sakene, 

og vi viser det samme engasjementet.  

De Finske damene er helt utrolige. De er selvstendige, selvsikre og de er inkluderende. Når de presenterer seg for 

  verv er det uten manuskript, alt er så selvfølgelig.  Og når de kommer bort og erklærer at «du er vår 

Gerd-Inger», så føler jeg meg spesiell.  

Vi vet jo at Finnene er innovative, det gjelder selvsagt også Tangentene. De har den flotteste shoppen du kan tenke 

deg. Flere av oss har eller ønsker oss sølv-smykket de har designet, formet som Tangent logoen, de graverer vinglass 

med navn, og de har utallige praktiske reise artikler. Siste nå er en sticker til bilen; «Tangent Lady In Car». 

            Hvor tar de det fra? 

Neste AGM i Finland går av stabelen 14.-17. mai 2020. Det skjer i Vasa, da side-by-side med LC og RT Finland. Gjett 

hva – jeg har meldt meg på ☺. 

Gerd-Inger Kaasen 

Visepresident Tangent Norge 

 

 

 

 

 

 



INTERCITYMØTE hos LC 9 Kristiansand 

 

Heldige meg som fikk spredd informasjon til Circelinene i distriktet om 

Tangent Norge. Hvordan tenke fremover og livet etter LC.  

Inspirerende å få masse flotte spørsmål fra engasjerte LC-jenter. Sandy 

 

 

 

Tangent Norge’s president Gro sitt motto  «Re-circle vårt LC hjerte» 

-og sannelig ble ikke vi tre tidligere LCN presidenter invitert på 

sommeravslutning hos LC9 Kristiansand -tusen takk        -og kjempekult 
                                                          Eva, Anne-Karin og Sandy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

BRUSSEL TCI - EX-TABLER MAI 2019 

WORLD MEETING 
 

 
 
Ett AGM to remember  
Med fare for SAS streik satte vi oss på flyet i god Tangent ånd og mottoet: alt ordner seg for snille jenter…… Vel, det 
ordnet seg selv om det ble streik, vi valgte å ta hjemturen pr bil gjennom Europa. Det ble virkelig side by side der vi 
satt ganske så trangt og med fullstappet bagasje rom. Men, med Morten som trygg sjåfør ankom vi Oslo etter noen 
lange timer i en leid Skoda. 

 
Å sjekke inn på Dolce Le Hulp gikk bra, men å få navneskilt og bli registrert som deltager, se det skapte litt frustrasjon 
hos undertegnede.  Teknikk er en fantastisk ting, men å bland nåtidens data med good old fashioned navnelister, se det 
blir fort veldig mye ekstra arbeid for litt store manne hender. Og jeg som egentlig er mild og eiegod, innerst inne der jeg 
er beinrangel, klarte jo også å si under banketten at dette er den værste arrangerte AGM, ever til herren ved min 
side….. som viste seg å være Didier, arrangementets leder, joda jeg vet å sette spor. Følte jeg måtte be han om en 
unnskyldning for å ha vært så hard mot han, tenkte for meg selv at han er jo bare en mann og bød han på en GT hvilket 
ble akseptert, så om vi ikke lever lykkelig ever after står vi i allefall side by side. 
 
Ellers var det som vanlig hyggelig å møte gamle venner og skape nye vennskap. Vi dro på busstur til byens store 
bowlinghall der vi ble fristet med litt fingermat, middag  og deilig drikke. Noen kastet bowling kuler mens andre bare 
coolet i en av de mange sofaer. Stemningen holdt seg til langt uti de små timer og utifra hva døren min var pyntet med 
hadde det vært ett vel gjennomført get together party. 
 
Vår AGM gikk knirkefritt og lovformelig av stabelen. En representant for hvert medlemsland fortalte hva som hadde 
skjedde i løpet av siste året, regnskap ble godkjent, temperaturen steg under diskusjonene, men det er greit å få luftet 
meningene sine av og til. Tangent Internationals første valgte president ble Liat fra Israel og neste år skal vi velge 
kasserer, så har du lyst på en spennende utfordring er det bare å søke når stillingen blir lagt ut. 
Gammelt styre takket for seg og nytt styre ble satt inn med  
Nina Leppäkangas som ny TCI president under mottoet: Proudly unique, boldly tolerant.  
Inger-Lise IRO 

 



 

 

ROSKILDE MAI 2019 – AGM DANMARK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Midt i flystreik og med Roskilde og det Danske LM som mål, ble det overfart på Skagerak og inn Kattegat, via 
København. For to av oss var det svært hyggelig at vi fikk nyte godt av Sandy og Øyvinds godt planlagte overfart med 
bil. Med stapp full bil, vekslende være fra sol - hagl - regn - sol -og en irriterende GPS ……ble vi vel mottatt av våre 
Danske Tangent venner og mødre, samt alle de hyggelige 41’ere.  

Det å ankomme litt tidlig, gir en ekstra dimensjon. Bodil og Elly tok oss med til sentrum, det ble en god lunsj og en 
meget god prat, litt guidet shopping. Ikke minst nok en stund hvor en tenker at det er DETTE SOM ER CIRCELING, og 
det er derfor jeg stadig tar turen igjen, og igjen… 

Festival som tema. Orange som farge. Buss som transport til festivalområdet. Alle som har vært med på dette vet og 
kjenner stemningen ☺ Fredag ble fargerik, full av mektig storband musikk, og festglade venner fra flere land hygget 
seg ut i de tidlige morgentimer. 

Generalforsamlingen stilfullt gjennomført med avgående President Mona Boesson, og nytt styre innsatt med  Susanne 
Tambour som ny President. Til tross for god medlemsmasse i Tangent Danmark, fikk vi erfare at selv der re-circles 
kjente ansikt ☺ En liten innledende runde med en Champagne forhandler gav også litt ny kunnskap ☺, og noen 
smakfulle bobler til møtet 

Comwell viste seg fra sin gode side da Gallamiddag ble servert, og som alltid god stemning til langt på natt…..   

Tangent Danmark – vi kommer HELT sikkert igjen!  Gro og Gerd-Inger 

 

  

  



 

LINKÖPING MAI 2019 – AGM SVERIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har blitt mye farting denne våren, onsdag 29. mai satte jeg kursen mot Linköping for å være med på det Svenske 

riksmøtet. De arrangerer alltid sine riksmøter side-by-side LC, RT, Tangent og OT (ja de ønsker å være Old Tablers i 

Sverige). Naturlig nok blir disse møtene mega-store, i år var det over 1200 deltakere. 

Get-together på torsdag, først bare sammen med Tangenter og OT’ere, så samling med de unge senere på kvelden. 

Veldig flott å gjøre det slik, møtes med gamle kjente for å bli varm i trøya, så ut på byen sammen med de unge. Av 

erfaring vet jeg at det lønner seg å ta det rolig i starten, de ble en tidlig kveld. 

Fredag er aktivitets dag. Jill dro avgårde for å fly (!), jeg gikk på Pol-ferd (!). Var klar ved døren før kl 10.00, hørte 

plutselig, «hallo, hvor kommer du fra» – på svensk. Det var Hanna, LC’er fra Uppsala, som hadde samme badge 

rundt halsen som jeg. Hun var attpåtil søster til….., som vi også kjenner. Så lite skal det til. Jeg har fått en ny venn. 

Etter lunsjen fredag ble jeg sittende å snakke sammen med vår Kirsten, Louise og Dorte fra Danmark og Femke fra 

Holland. Været var fint, det var ønske om picknick i parken, bare at parken var den ene retningen, systembolaget 

den andre. Bjuda på, tenkte Tangenten, og hentet glass og vin. Det ble en hyggelig ettermiddag sammen med 

ungdommen, og veldig kjekt å kunne fortelle Femke at, ja – det finnes Tangenter i Holland. 

Fredag kveld – homeparties! For over 1200 deltakere. Helt utrolig, men det skjedde. Fantastisk morsom å være 

sammen med Erik’er, Daniel’er og de som hadde navn som begynte med G.  

Lørdag var møte dag – vi startet utpå dagen, og Carin, landsformann i Sverige tok møtet gjennom med glans. Veldig 

hyggelig at hennes styre hadde ordnet med like t-skjorter til alle møtedeltakere med Carin sin logo på. Carin selv ble 

loset ut, var nok litt usikker på dette stuntet, men desto glad da hun kom inn. Jeg fikk æren av å presentere Sveriges 

kandidat til IRO, Åsa Egnell. Hun kommer til å gjøre en strålende jobb. 

Le Grand Finale – banketten – for en stemning. Jeg har jo opplevd på svenske riksmøte at alle danser på bordene før 

hovedretten blir servert. Det fikk de visst ikke tillatelse til denne gangen, men jeg kan love at det skapte ingen 

demper. Trøkk på musikken og godt humør. Bedre oppskrift på en suksessfull aften finnes ikke. 

Vel blåst Sverige!                                                            Gerd-Inger Kaasen Visepresident Tangent Norge 

 

  



 

LANDSMØTE TRONDHEIM MAI 2019 – 

Side -by- side LCN, RTN, 41 og Tangent Norge 

 

NOK ET HEIDUNDRANDE LM i absolutt ekte og 

troverdig trønderstil! 

Trondheimsklubbene er helt rå!  
Våre hjerter ble fylt med positivitet, varme, smil og eventyrlig latter. Vi fra Tangent Norge 

møtte Circlere&Tablere, Ex-tablers, gamle venner, skapte nye vennskap...❤Trondheim til fots 
og noen i fart i ribtur og ølsmaking på Tautra. 

 
Tangent Norge og 41-Norge hadde også gleden av å møtes til noen arrangementer forbeholdt «oss selv». 
Torsdag kveld, egen middag med Chartring av ny 41-Klubb, samt eget arrangement lørdag formiddag med 
minigolf. Vi var også så heldig fredag formiddag å kunne delta på et lite seminar med Atle Trodal om «Din 
personlighet» 
 

Vi danset, vi sang, vi ble engasjert og motiverte❤ Reiste hjem hvert til vårt, litt slitne, men fulle av vennskaps 
energi, med hjertene fulle av glede. 
Nytt styret er valgt, og består for neste klubbår av; 

❤ President Gro Karsten Skarholt (tidl. LC &62 Skien),  

❤ Visepresident/sekretær Gerd-Inge Kaasen; Tangent Sandvika,  

❤ Kasserer Hanne Ebbesen, Tangent Sandvika   

❤ IRO Inger-Lise Andersen, Tangent Kristiansand. 
Som motto for året 2019/2020 har Tangent President Gro valgt: 

"Re-circle ditt LC hjerte"  

og det er akkurat det vi har gjorde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vi fortsetter en fantastisk reise etter LC - nå som Tangenter - og 

vi er turkis som farge, også trønderbarten måtte bli turkis. 

Den aller beste opplevelsen denne helgen er at vi rett før galla-aften fikk ta opp 5 nye medlemmer til Tangent 
Norge, samt en side by side maskot «MÅTE» 

Velkommen til 
Viviann Maridal, Kristin Skjeret, Hugrun Arnadottir, Elin Kolsvik Fagerlid, og Dawn Marie Mortensen. 

 

 

Vi takker nok en gang lokalklubber som stiller opp og gir oss den 

flotteste helg og de fineste minner. 

Tusen 💙❤️💙❤️💙❤️hjertelig takk for et kjempearrangement 

denne helgen! 

  



 

 

 

Kjære Tangent-venner! 

Først av alt - TUSEN HJERTELIG TAKK for et flott 

Landsmøte. 

Det varmer å kjenne på vennskap og samhold og at vi ser mot 

felles framtid. 

TAKK for tilliten dere nok en gang viser meg ved å la meg få 

påta meg vervet som President. Jeg skal bidra med alle  

"6 hjerter" sammen med et flott nytt styret. 

 

Vi gleder oss til å øke synlighet, og å få flere med i vår 

fantastiske organisasjon for å 

"Re-circle vårt LC-hjerte"  

Et inspirerende styremøte i midten av juni bidro til mer glede 

og positvitet, og vi møtes igjen i midten av august. 

Nå ønsker jeg dere alle en SOLRIK, VARM OG GOD 

SOMMER!!...foreløpig er det noe kaldt.... 

Med hjertelig hilsen fra Gro 
 


