
 

 

 

 

 

 
  

  

  

    Håber, I alle nyder sommeren  
    Vi har valgt, at dette nyhedsbrev udelukkende  
     indeholder informationer om kommende  

     begivenheder i Tangent Danmark.  

 
 

 
 
Side by side-møde i Odense 
7. september 2019 
Det er dagen, hvor LC, RT og Ex-Table klæder de nye formænd på til året, der kommer.  
I Tangent Danmark er formandsfunktionen i  vores klubber frivillig. Derfor er alle tangenter 
velkomne til dette arrangement, hvor vi  
tangenter vil have fokus på nærvær, samvær og plads til forskelligheder. 
 
Fredag den 6. september 
Spisning på Storms Pakhus (egenbetaling), Odense Street Food kl. 
18.30 og efterfølgende hygge, nærvær og samvær 
 

Lørdag den 7. september i Odense Congress Center 
Kl. 09:30-10:00    Velkomst side by side 
Kl. 10:00-10:45    Fælles foredrag ved Jesper Lundorf, PET, tidligere-

livvagt for Kronprins Frederik, og efterfølgende an-
sat i PET’s IT-afdeling, hvor han har efterforsket  IT-
baseret kriminalitet. 

Kl. 11:00-12:00    LC og tangent side by side-møde 
Kl. 12:00-15:00    Frokost og hygge 
Kl. 15:00-17:00    Socialt event side by side – alle fire foreninger 
Kl. 19:00-01:00    Gallamiddag for dem, som ønsker at tilmelde sig dette 
 
Pris for lørdag incl. morgenmad, foredrag og møde 200,- per person.  
Frokost egenbetaling. 
Gallafesten lørdag aften 450,- per person 
Overnatning i Odense kan f.eks. bookes på booking.com  
Håber DU eller hele DIN klub vil sætte et stort X i kalenderen, og få en god dag, eller weekend 
sammen med Tangent Danmark-regi samt side-by-side �  

Tilmeld dig på mail lf@tangentdanmark.dk senest den 20.08.2019 



 

 

Har du husket at tilmelde dig efterårsmødet i Ny-

borg?  
Se vedhæftede invitation!  
 
Igen år planlægges samtalegrupper som en del af mødet.  

Derfor vil vi meget gerne modtage emner, som I synes kunne være relevante 
at drøfte denne dag.  

 
Forslag skal sendes til LF@tangentdanmark.dk 
senest d. 1. september 2019.  
Efterfølgende sendes en dagsorden ud til alle 
tilmeldte.  

 
 

 

 

 

Intercitymøder 
Jeg håber, at du vil tage godt imod invitationerne til et møde med LC’erne i dit nærområde. 
Der vil over de næste 5 år være rigtig mange LC’ere som har mulighed for at blive tangenter. 
Nogle er i tvivl om, hvad det vil sige at blive medlem af Tangent Danmark, 
og hvordan man bliver optaget.  
 
Tag med til et intercitymøde og hjælp os med at synliggøre Tangent 
Danmark for LC-pigerne, så betaler Tangent Danmark din tilmelding til 
mødet � 
Giv besked til lf@tangentdanmark.dk  
 

Invitationer vil blive lagt som begivenhed på facebook, så snart 

vi modtager dem 

 
1. oktober 2019, LC 120, København 
3. oktober 2019, LC 33, Kjellerup 
8. oktober 2019, LC 85, Skagen 
9. oktober 2019, LC 75, Favrskov 
9. oktober 2019, LC 1, Fredericia 
10. oktober 2019, LC 64, Ringsted 
23. oktober 2019, LC 9, Nyborg 
29. oktober 2019, LC 42, Frederikssund  

 
 
 

 



 

  Save the dates  
-                                 se mere på Tangent Danmarks Facebookside  
  under  begivenheder 
 

 

 

 

Nationalt 
7. september 2019, fælles formandsmøde, side-by-side, Odense OCC 
5. oktober 2019 efterårsmøde, Nyborg 
2. maj 2020, landsmøde, Rebild 
 
 
 

Internationalt 
28. august 2019: LCI Rotterdam 
20. september 2019: HYM 2019 Suomi Findland 
31. oktober 2019, HYM 2019 Malta 
22. november 2019, HYM 2019 Sverige 
2.  april 2020, GB&I’s national AGM 
15. maj 2020, AGM 2020 Suomi Finland 
5.  juni, TCI AGM 2020,  Verona, Italy  

 

 

Mange tangent-hilsener fra hele HB 
Mette, Tine, Helle, Susanne N, 

Mona, Tine og Susanne T 

 


