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Decembrsko virtualno srečanje sekcije LGN regije je potekalo v sproščenem in veselem vzdušju. 

Povezani smo bili na daljavo preko računalnikov, tablic, telefonov. Vsa leta poznanstva in druženja 

med člani ima pri vsakemu svoje mesto kar se vidi po tem, da se en drugega tudi preko zaslonov zelo 

razveselimo in si povemo, da se pogrešamo. Kviz na daljavo je bil svojevrsten izziv. Petra Novak 

Trobentar, ki je kviz vodila je v pripravo vložila veliko časa in dela. Skupaj sva izbrali vprašanja 

nekajkrat testirali 15. decembra pa je šlo zares. Tudi na virtualnih srečanjih iz srečanja v srečanje 

zbere več članov. Tokrat nas je bilo 20 kar je že kar lepa številka.  

Na začetku je sledil moj pozdrav Petra pa je razložila pravila igre kviza« Hitri prsti članov sekcije LGN 

regije«. Pripravljenih je bilo 20 vprašanj iz vseh področij našega življenja kulinarike, živalskega sveta, 

medicine, zgodovine…. Vsak zase smo pohiteli odgovarjati na vprašanja. Po opravljenem 

odgovarjanju se je Petra lotila izračuna rezultatov. V tem času sem članom sekcije LGN zaželela 

zdravo in srečno leto, ki prihaja, potem pa je vsak od udeležencev povedal kako preživlja korona čas. 

Vsi smo nestrpno čakali razglasitev rezultatov. Ker pa so bili rezultati zelo izenačeni smo naredili še en 

krog s tremi dodatnimi vprašanji za vse udeležence. Šele po dodatnem krogu smo dobili tri najboljše, 

ki so si prislužili lepe nagrade knjige, notese, svinčnike in dražeje Isla. Vsi sodelujoči pa so tudi dobili 

tolažilne nagrade. Nagrade bomo poslali po pošti. 

Petra se je potrudila in nam za konec pripravila presenečenje. Preko ekrana je delila nekaj misli o 

smehu, ki je najboljše zdravilo za stres, sledile so šale na račun časa, ki ga preživljamo. Preko ekranov 

smo se gledali z nasmejani obrazi, kar je v tem času zelo lepo in sproščujoče. 

Polni dobre energije in veseli snidenja smo se po dobrih dveh urah poslovili, si pomahali in si še 

enkrat zaželeli vse dobro. Vsi si želimo čimprejšnjega snidenja v živo. 

   


