Foreløbige aktiviteter sommer og efterår 2014
Bestyrelsens Halvvejsmøde: 13. - 15. juni

Landsforeningens

Uge 27 Sommertræf: 30. juni - 3. juli
Foreningskursus for nye medlemmer: 13.- 14. september
Frivillig fredag: 26. september
Mix ’n’ match weekend: 27.- 28. september
- Ide & Aktiv
- Samarbejder og/eller patientforening?
Uge 40 kampagne: 29. september - 5. oktober
60 år Stiftelsesfest: 4. oktober
Uge 42 Mini- Efterårstræf: 13.- 16. oktober
Kontaktmedarbejderkursus: 25.- 26. oktober
Weekend for pårørende: 8.- 9. november
Mix ’n’ match weekend: 15. - 16. november
- Kommunikation, PR og ’Det Gode Oplæg’
- Formandsposten og bestyrelsesarbejde

Nyhedsbrev Maj 2014.

•

Landsforeningen har søgt om midler fra
en række puljer i april. vi håber at vi
igen får ekstra støtte til at gennemføre
de meget populære aktiviteter som
sommertræf og uge 42 for nye og
gamle medlemmer og deres familier.

•

Landsforeningens Unge Ambassadører er i fuld gang med at
etablere sig som selvstændig gruppe i Lænken. Der søges midler
og arrangeres konferencer og uddannes unge.

•

Kommunikationskursus, Træning for kursusplanlæggere,
Videregående kontakt-medarbejderkursus er nogle af de
aktiviteter, vi har søgt penge til.

•

•

Landsforeningen arbejder på
at etablere et tættere
samarbejde med de
kommunale behandlingstilbud
og andre frivillige i
kommunerne. Vi har blandt
andet været i kontakt med
behandlingstilbud på
Bornholm og i Herning.
På Bornholm har Landsforeningen igangsat en særlig indsats, som
skal støtte lokalforeningen i at tiltrække flere medlemmer bla.
gennem temaaftner og strukturerede selvhjælpsgrupper og
supervision.

•

I Landsforeningen arbejder vi på at synliggøre Lænkens
kerneværdier og særkende i forhold til vores samarbejdspartnere.
Vi laver nye PR materialer, som fortæller, hvad Lænken er, kan og
vil.

•

Fra efteråret igangsættes en
bred informationskampagne,
hvor lokale foreninger får mere
støtte til at få deres budskab ud
til brugerne. Vi samarbejder bla.
med Lænkeambulatorierne om
indsatsen i uge 40.

•

Hold i øvrigt øje med kurser og tilbud fra Center for Frivilligt Socialt
Arbejde på www.frivillighed.dk
Du er altid velkommen til at
kontakte Pernille på sekretariatet:
Mob: 22 20 67 77
Mail: pc@laenken.dk

•

Vores hjemmeside www.forening.laenken.dk opdateres
løbende med nyheder.

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.

