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Det sørme det sandt december...  

…Og julen står for døren. 

 I år har vi valgt at have en Gin-adventskalender. Overskuddet gives til Ladies Circles 
nationale serviceprojekt; Mentorbarn.  

Du kan stadig når at melde dig til og deltage i lodtrækningerne, se her i nyhedsbrevet 
hvordan. 

Der er kun vindere, hvis ikke 
dig, så glade Mentorbørn som 
kan få den hjælp de mangler. 

 

 

 

 

LÆS OM: 

I denne udgave af Tangent 
Danmarks nyhedsbrev kan 
du blandt andet læse om: 

 
• Tangent Danmarks 

adventskalender 
 

• HB kandidater 
 

• LC distriktsmøder 2019 
 

• Vedtægtsændringer 
 

• HB kandidater 
 

• Internationale 
forbindelser v/IRO 

Hovedbestyrelsesposter 2019 – 2020 

Vi har 2 ledige HB Poster: 

VLF - Vicelandsformand som året efter bliver Landsformand 
LK   -  Landskasserer (2 årig periode) 
 
Hvis du har lyst til at få indflydelse på vores forening, og vil 
hjælpe med at Tangent fortsat udvikler sig så hører vi meget 
gerne fra dig. 

Ansøgningsfristen til næste års bestyrelsesposter er 15. 
januar 2019 

Har du spørgsmål til de konkrete opgaver så er du meget 
velkomme til at kontakte Susanne Tambour  på mail 
vlf@tangentdanmark.dk  
 
Datoer for næste års HB møder er 
HB4 - 11-13 januar 2019 fælles med LC hovedbestyrelse 
HB5 - landsmøde 3-4 maj 2019 i Roskilde  



 

alvdelen af vores Tangent år er gået.En stor tak til jer 
alle for at bakke op om vores arrangementer og 
rejser   

Vi ved at der er rører sig rigtig meget rundt omkring, og at der er 
flere klubber på vej. Hvor er det dejligt  at vi er i en tid, hvor 
mange LCere bliver gamle nok , til at deltage i vores Tangent 
netværk.  

Husk at vi alle repræsenterer vores organisation og  at vi alle kan 
hjælpe de kommende tangenter i gang. 

Har du ikke selv svaret på de spørgsmål der bliver stillet så er du 
altid velkommen til at kontakte hovedbestyrelsen(HB).  

Vi har et dejligt netværk som kun vokser hvis vi alle hjælper. Så tænker du måske hvordan kan 
jeg det? kan jeg gøre en forskel? 

 Ja! Det kan du blandt andet gøre ved at deltage i LC arrangementer som er åbne for os .Det er 
Intercitymøderne og distriktsmøderne (se datoer i dette nyhedsbrev) Vi vil i HB rigtig gerne have 
at alle vores medlemmer deltager for samme er vi stærke og kan vise vores forskellighed. 

Jeg glæder jeg mig til resten af Tangentåret hvor vi har flere HB møder, chartringer af nye 
klubber, distriktsmøder i LC og ikke mindst vores Landsmøde 3.-5 maj. 

  Nu er det snart tid til juleferie 
  Vi I hovedbestyrelsen ønsker  dig og dine kære 
  en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår!  

 

 

 

LADIES CIRCLE DISTRIKTSMØDER 2019 
Datoerne til næste års distriktsmøder ses herunder, vi håber du har lyst til at deltage i et møde nær 
dig.  Invitationer følger.  

6.marts:  D7 - Kalundborg 
13.marts: D6 - Løgstør 
14.marts: D2 - Svendborg 
14.marts: D9 - Brædstrup 
19.marts: D5 - Grenå 
20.marts: D3 - Toftlund 
20.marts: D4 - Skive 
22.marts: D8 - Hellerup 

 27.marts: D1 – Vordingborg 

 

 

Tangent Danmark - vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer,  skal være Landsformand Mona Boesen i hænde senest d. 15.01.2019 
Skriv en mail: lf@tangentdanmark.dk 

Alle indkomne forslag sendes pr. mail til alle medlemmer 

H 



Du kan stadig nå at være med i lodtrækningen om lækre præmier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale forbindelser v/Iro Dawn Mortensen 

Vedhæftet mail med dette nyhedsbrev er nyttig 
information om TCI og datoer for 2019 muligheder for at 
deltage i internationale møder. Vedhæftet er også 
billeder og nyt fra HYM i Sverige   
 
Dawn skriver blandt andet: 
 
"Det er stadig muligt at bestille til Early Bird-pris til 
Tangent Club Internationals AGM i Belgien – frem til den 
15. december. Så hvis du overvejer, så slå til nu ☺ Hvis 
du gerne vil deltage og ikke har nogen at følges med, så 
kontakt mig endelig. Jeg stiller mig også til rådighed, hvis 
du gerne vil have hjælp til eller svar på eventuelle 
spørgsmål i forbindelse med tilmelding"….  

 
 

 

 Landsmøde 2019, den 3.-5. maj 2019, Roskilde 

 Online registrering lm2019.dk 


