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Landsformanden har ordet

Kære Tangenter

Første fysiske HB møde med HB 2020/2021 blev afholdt i weekenden 5-7. juni. Jeg 

bobler af glæde over at være ”rigtigt”sammen, og ikke sammen-hver-for-sig. Tak til 

Rikke Blomgren for at lægge skønt ”Gods” til og fantastisk forplejning og service fra 

Rikke Blomgren, Stine Engqvist og Lene Høffner (Tangent 18 Svendborg). 

Vi skulle have holdt første HB 2020/2021-møde Side-by-Side med HB RTX men grundet 

afstandskrav og forsamlingsforbud, valgte vi at splitte op i de 2 HB’er. Fredag havde vi 

dog fornøjelsen af RTX LF Michael Bjørn Olesen og RTX VLF Peter Gardshøj. 

Som skøn overaskelse fik vi besøg af LC LF Annette Majlund, og fik vendt vores 

samarbejde i RT-familien. Tak til Michael og Peter. Tak til Annette for det meget fine 
musikalske indslag. Vi glæder os til at fortsætte vores Side-by-Side samarbejde med de 

andre medlemmer af RT-familien. 

Jeg må sige, at jeg efterhånden har lagt bue og pil væk, og fundet spredhagl frem (citat: 

LF Ladies Circle). I første halvdel af 2020 kom vi ikke til at ramme spot-on, men skulle 
flytte os i flere retninger – alt efter hvad vej ”Corona og regerings-vinden” blæste. 

Det har været alt fra klub-møder, generalforsamlinger, landsmøde LC/RT og TCI AGM 

som enten blev aflyset eller overgik til virtuelle møder. Mange af jer har brugt energi på 

at holde netværket kørende efter bedste evne, og det vil jeg gerne takke for. 

Vores eget landsmøde blev rykket og skabte store udfordringer for 

Landsmødeværterne, men vi ser nu frem til et BRAG af et Landsmøde i Rebild, hvor vi 

igen kan være sammen. Måske må der ovenikøbet igen danses til efter kl. 24 når vi 

rammer august ☺

Jeg opfordrer jer til at deltage i Landsmødet, og især til Generalforsamlingen d. 22. 

august. Kom og vær med til at debattere, hvad kan vi gøre for at styrke vores skønne 

netværk. 

Gennem det sidste år har vi oplevet en vækst i Tangent. Vi er blevet flere, og vi ser øget 

interesse fra ex-ladies til at fortsætte venskaber i Tangent. Klubber blive dannet – både i 

”rene” byer og på tværs af byer. 

Det sætter krav til struktur på hvordan vi kommunikere, arbejder sammen og i det hele 

taget får mest muligt ud af vores skønne netværk. I den forbindelse arbejdes der med 

tiltag på hjemmesiden og de sociale medier. Vi har talt muligheder for at på sigt deltage 

på platformen circlerworld.com (som vil hedde tangentinternationalworld.com for os). 

Tangent Sverige og Tangent Finland går med på denne platform, og Web-lady Pernille 

Dilling vil følge tæt op på de erfaringer de gør med det. Det er ligeledes sat på 

dagsordenen til TCI AGM i Verona i 2021. 

På økonomi siden har det voksende antal medlemmer betydet at HB havde et ønske 

om, at der fremover bliver betalt kontingent til Tangent Danmark klubvis. Det blev 

vedtaget på vores Generalforsamling del I, der blev afholdt d. 2. maj 2020. Og det er 

vores Landskasserer rigtig glad for. Husk at oplyse klub nummer samt navne på dem der 

betales for. 

Tilbage er nu at ønske jer alle en rigtig skøn sommer. 

Mette Lindekilde

Landsformand 2020/2021



AGM TCI – Virtuelt møde. IRO har ordet

Lørdag den 6. juni blev der afholdt et virtuelt AGM for Tangent Club International, hvor 
alle councillors, TCI boardet, medlemmer fra alle landene samt LCIs præsident deltog.  
Fornemt var det, at alle tidligere TCI præsidenter deltog. 

Der var videohilsner og en agenda, som ved ”almindelige” AGMs. Alle councillors havde 
lavet slide-præsentationer eller korte videoer om, hvad der har været fokus på i det 
forgangne TCI-år i deres land. Vores egen TCI præsident, Nina Leppakangas, styrede 
mødet fra Finland, og flere af os i TCI boardet havde haft/havde opgaver i forbindelse 
med organisering af mødet og opgaver under mødet. Susanne Nørager var trådt til som 
stemmeoptæller. 

Alt klappede – og personligt synes jeg, det var en fantastisk oplevelse. Sammen - hver 
for sig. Man kunne fornemme stemningen hos andre deltagere gennem skærmen, der 
var plads og dialog, der var afstemninger, opdateringer osv. Selvfølgelig vil vi hellere 
mødes, men når vi nu alle er mere eller mindre begrænsede i vores hverdag, var dette 
møde nu ikke helt tosset. Der var denne helt specielle nærvær, glæde og interesse, som 
når vi mødes ”ude i verden”.

Tangent Club USA og Tangent Club Rumænien blev efter afstemning fuldgyldige 
medlemmer, så de to lande kan begge få en plads i TCI boardet frem til næste år, hvor vi 
så igen følger vedtægterne om valg til boardet. Vedtægten om valg til boardet skulle 
være trådt i kraft i år, men grundet omstændighederne med Covid-19 sidder Nina 
Leppakangas (Finland) et år ekstra som præsident og Liat Wallenstein (Israel) som 
vicepræsident. Åsa Egnell (Sverige) et år mere som sekretær, Gerd-Inger Kaasen (Norge) 
fortsætter som kasserer. Jill Harris, Anna Adamidou, Sakanya Narayan og jeg selv 
fortsætter som menige medlemmer. 

Nu må vi se hvordan halvårsmødet, HYM, skal afvikles; som almindeligt ”fysisk” møde 
eller virtuelt. Ingen ved det, vi må se tiden an. I hører nærmere efter sommerferien. I 
TCI boardet regner vi ikke med den store rejseaktivitet i resten af 2020, da 
medlemslandene har forskellige restriktioner. Vi må se, hvordan udviklingen bliver i de 
næste måneder. 

Håber at se mange af jer til Generalforsamlingen i august.

Bedste hilsner – god sommer til jer alle.

Dawn M. Mortensen – IRO

Kære Alle



Nye medlemmer. ALF har ordet:

Nye medlemmer og klubber i Tangent Danmark:

Først skal vi sige rigtig hjertelig velkommen til Tangent 84 Haderslev, som blev

chartret af Tangent 12 Sønderjylland d. 4.6.2020.

Vi tilbyder som noget nyt, vores nye medlemmer at købe 

vores ”Guld Champagnenål”. 

Nålen koster kun 100 kr, som jeg sender med sammen med

charterpakken. 

Har andre interesse i nålen, kan I kontakte mig på 

alf@tangentdanmark.dk

Bedste Hilsner

Susanne Tambour

Afg. Landsformand 2020/2021



Vi har fået 24 nye medlemmer i Tangent Danmark siden d. 2.5.2020, så vi kan sige velkommen til:

 Berit Krøll  Chalotte Bahr Skøtt  Christina Frost Larsen  Christina Kruse Hansen

 Christina Staal Sørensen  Cristina Semine Gaard  Elisabeth Degn  Gitte Søndergaard

 Jeanette Munch
 Karen Marie Ekkelund  Lise Møller Frikke  Lisette Steiner Nielsen

 Maibrit Schau-Hansen  Majbritt Adelsten
 Maiken Larsen  Marianne Riis Nielsen  Marianne Woldemar

 Nina Pedersen
Pia Bech Vince  Rikke Boudigaard  Rikke Ellegaard

 Tilde Aamund Mortensen  Tina Andersen  Tina Jønson



X i kalenderen – Landsmøde 2020

Landsmøde 2020 Rebild – Sommer i Skoven

Sommeren er over os og skoven står i det smukkeste grønne flor. Vi har samlet tøjlerne 
op efter den pludselig opbremsning og vi er i fuld fart på vej mod Landsmøde i skoven d. 
21. – 23. august.

Med flytning af landsmødet til august har vi været travle med ombytninger og 
nybookinger alt efter myndighedernes indrejseregler og sammenfald med andre 
aktiviteter. 

Der er stadig plads til dig – så hvis du ikke har fået en billet endnu, så gå ind på 
www.lm20.dk og lav din booking. Du kan også finde afbudspladser på FB fra gæster, 
som vi desværre ikke kommer til at feste med i år (Vi hjælper gerne med navne-
ændring).

Vi er rigtig glade for den store opbakning og tålmodighed, vi tror på at vi kommer til at 
holde den hyggeligste skønne fest i skoven – og vent ikke for længe med at bestille – vi 
har et begrænset antal værelser tilbage på Comwell.

Hav en skøn sommer og på gensyn i skoven – vi glæder os til at feste sammen (på 
forsvarlig vis) i Rebild til august.

Hjertelig hilsen 

Mads og Christina

Læs alt om program og priser på www.LM20.dk  

Vi er klar til at svare dine spørgsmål på info@lm20.dk

http://www.lm20.dk/


Lidt til kalenderen – Efterårsmøde 2020

Efterårsmøde

Sæt X i kalenderen for du skal til Tangent Danmarks Efterårsmøde 2. 

okt.  kl. 14.00 – 3. okt. 2020 kl. 16.00

Fantastisk oplevelse i fantastiske Sønderjylland og i skønne

omgivelser…. 

Temaet er Genforeningen og Flyvevåbnet med mange afstikker ……

Der kommer nærmere herom – men glæd jer…. Det er dansk på mange 

måder



Lidt til kalenderen – Efterårsmøde 2020

Fredag:

Vi skal ud og sejle, besøge Pernille Corydon, spise dejlig mad på

Hotel Norden. 

Der spilles op til dans og vi hygger som kun tøzzer kan gøre det

😊 husk danseskoene !!! 

Lørdag:

Vi holder Efterårsmødet i spændende omgivelser, med plads til

diskussioner om netværket, og med bl.a. et oplæg om

flyvevåbnet med mange afstikkere. Det vil desuden være lotteri.  

Nærmere om hotelbookning, priser mv. der tilgår, kommer lige

efter sommerferien. 

De bedste hilsner Tangent 12 Sønderjylland



Lidt til kalenderen – Julegave konvoj

Kære Tangenter

Efter i en årrække at have været en del af den tyske Julegavekonvoj, som Round Table i 
Tyskland står bag, får Danmark i år sin egen Julegavekonvoj. Det betyder, at vi i 
december forventer at køre 2 lastbiler til fattige og fjerntliggende egne af Rumænien for 
at aflevere forhåbentligt 10.000 pakker til børn, der normalt ellers ikke ville få en 
julegave. 

I kan hjælpe os med at fylde lastbilerne med gaver!!!

I Danmark er Julegavekonvojen drevet af en frivillig forening. Fælles for medlemmerne 
er, at vi er medlemmer af enten LC, Tangent, RT eller RTX, men vi hører ikke officielt til i 
LC eller RT regi.

Alligevel har flere klubber de senere år valgt at bakke op om Julegavekonvojen ved at 
samle brugt legetøj sammen og fordele det i skotøjsæsker, og den indsats og støtte er 
grunden til, at vi i 2019 mere end fordoblede antallet af gaver, så vi nu er i stand til at 
køre vores egen konvoj.

Måske kunne I i jeres klub også tænke jer hjælpe. 

Der er mange eksempler på, hvordan fx LC klubber har samlet ind de seneste år:

Nogle har haft en LC aften med egne børn, hvor de medbringer deres brugte legetøj og 
hygger sig med at samle det i alderssvarende bunker, inden de fordeler det i 
skotøjsæsker og pakker det fint ind.

Andre har lavet mere officielle afleverings-arrangementer i lokalsamfundet for at 
hjælpe med at gøre opmærksom på Julegavekonvojen.

Måske I har jeres helt egen måde at gøre det på. 

Det vigtigste er, at gaverne er klar og indsamlet den 16. november 2020.

Hvis I har lyst til at hjælpe og vil vide mere, kan I hente inspiration her:

https://youtu.be/SuNIvMLWGRY

https://www.facebook.com/julegavekonvoj/

www.julegavekonvoj.dk

På hjemmesiden findes desuden inspiration til gaver inddelt efter alder, så man hurtigt 

og nemt kan finde på noget relevant. I er selvfølgelig også meget velkomne til at tage 

fat i en af os fra Julegavekonvojen.

Mange hilsner

Malene Lemann

https://youtu.be/SuNIvMLWGRY
https://www.facebook.com/julegavekonvoj/
http://www.julegavekonvoj.dk/


HB har ordet

Vokseværk danner rammen for lidt mere struktur……….

Hver klub skal nominere én person til at fungere som kontakt person til 
hovedbestyrelsen. 

Da vi ikke har overblik over evt. formænd eller andre udpeget internt i de 
enkelte klubber, mangler vi en fast person fra hver klub vi kan række ud til.

Dette for at gøre både kommunikation, betaling (eller manglende) og andre 
vigtige informationer nemmere at kommunikere til jer.  Der vil nok ikke være 
det store arbejde i det, men vil sikre arbejdsgangene  bedst mulig. Vi ved der 
er en stort antal som ikke er medlem af en klub, og i er selvfølgelig jeres egen 
kontaktperson.

Hver klub sender et navn på jeres kontakt person til: web@tangentdanmark.dk 
Senest 1. september 2020



Tangent kalender 2020:

Tangent kalender 2020
Juli August September Oktober November December

on1 lø1 ti1
Tangent GB & I 50 år 
ingen dato

to1 Tangent 18 Svendborg💛 sø1 Tangent 36 Odder💛 ti1

to2 sø2 on2
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g
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fr2

41 int Cyprus AGM 41 int Madagascar AGM

Tangent efterårs møde i 
Haderslev 2.-3. oktober

ma2 45 on2

fr3 ma3 32 to3 lø3 ti3 to3

lø4 ti4 fr4 sø4 on4 fr4

sø5 on5 lø

5

Lc virtuel 
genreralforsamlin

g

ma5 41 to5 lø5

ma6 28 to6 sø6 ti6 fr6 sø6

ti7 fr7 ma7 37 on7 lø7 ma7 50

on8 lø8 ti8 to8 sø8 ti8

to9 sø9 on9 fr9 Tangent 114 Skive 💛 ma9 46 on9

fr10 ma10 33 to10 lø10 41 int Belgium AGM ti10 Tangent 3 Fyn 💛 to10

lø11 ti11 fr11

41 int Polen 
AGM

sø11 on11 fr11 Tangent 69 Midtsjælland💛

sø12 on12
Tanget 43 Skanderborg & 76 

Vojens💛
lø12 41 int India 

AGM
ma12 42 to12 lø12

ma13 29 to13 sø13 Tangent 94 Lyngby-Søllerød 💛 ti13 fr13 sø13

ti14 fr14 ma14 38 on14 lø14 ma14 51

on15 lø15 ti15 to15 sø15 ti15

to16 sø16 on16 Tangent 109 Skærbæk 💛 fr16 ma16 47 on16

fr17 ma17 34 to17 lø17 ti17 to17

lø18 ti18 Tangent 111 Horsens 💛 fr18

41 int Portugal 
AGM

sø18 on18 fr18

sø19 on19 lø19 ma19 43 to19 lø19

ma20 30 to20 sø20
Tangent 11 Horsens 

❤
ti20 fr20 Tangent 75 Hammel 💛 sø20

ti21 fr21
Tangent & X-RT landsmøde i 

Rebil 21-23 august

ma21 39 on21 lø21 ma21 52

on22 lø22 ti22 to22 sø22 Tangent 4 The Ladies 💛 ti22

to23 sø23 on23 Tangent India 14 år fr23 ma23 48 on23

fr24 ma24 35 to24 lø24 Tangent Zambia 5 år ti24 to24 Juleaftens dag

lø25 ti25 fr25 sø25 on25 fr25 1. juledag

sø26 on26 lø26
Tangent 61 Odense 

💛
ma26 Tangent 5 Fredericia & 95 Fredericia💛 to26 lø26 2. juledag

ma27 31 to27 sø27 ti27 fr27 sø27

ti28 fr28 ma28 40 on28 lø28 ma28 53

on29 lø29 ti29 to29 sø29 ti29

to30 sø30 Tangent 7-8 Sjælland 💛 on30 fr30

41 Switzerland AGM

41 Malta AGM

Tangent Danmark 38 
år

ma30 49 on30

fr31 ma31 36 lø31 to31 Nytårsaftens dag



- Vi ses til august


