Foreløbige aktiviteter efterår 2014
September
04. Temaaften
Lænkens Unge Ambassadører
13.-14. Kursusweekend
Foreningskursus for nye medlemmer
26. Frivillig Fredag
Lokale arrangementer i foreningerne
27.-28. Kursusweekend
Ide & Aktiv - hvorhen Lænken 2020?
Oktober
29.09-5.10 Uge 40 kampagne
Lokale arrangementer i foreningerne
04. 60 års stiftelsesfest
Heldagsarrangement i København
13.-16. Uge 42 Mini-efterårstræf
Aktiv ferie for familier med børn
25.-26. Kursusweekend
For kommende kontaktmedarbejdere
November
08.-09. Kursusweekend
Netværk for pårørende
15.-16. Kursusweekend
Formandsposten, bestyrelsesarbejde,
PR, mv.

Vi opfordrer alle til at deltage i
Landsforeningens kurser og aktiviteter.
Hold øje med hvornår der er tilmelding og
kontakt din lokale bestyrelse.

Landsforeningens
Nyhedsbrev sommer 2014

Ny PR medarbejder
Fra 1. juli indtil årets udgang er Lone Albrechtsen tilknyttet Landsforeningen
som PR medarbejder. Lone arbejder blandt andet på nogle nye foldere for
Landsforeningen og med at støtte lokalforeningerne med fx pressekontakt.
Derudover planlægger Lone sammen med kursusudvalget indhold til PR
workshops på kursusweekend om bestyrelsesarbejde den 15.-16. november.
Lænkens Unge Ambassadører (LUA)
Landsforeningens Unge Ambassadører har
fået kontakt til Lisbeth Zornig Andersen og
har arrangeret en temaaften med foredrag
i samarbejde med Ordskælv!2014 - en
gruppe unge som har udgivet en bog om
opvækst i alkoholfamilier.

PR kampagner mv.
I Landsforeningen vil vi meget gerne have en
PR kontakt i hver forening, så vi kan
koordinere PR opgaver. Det er både i
forbindelse med Uge 40 kampagnen, Frivillig
Fredag og meget andet. Ring eller skriv til
Bettina hvem der kunne tænke sig at være

med.

Uge 40 kampagne
Sidste år var der stande og åbent hus i næsten alle foreninger. Det håber vi at I
kan gøre igen. Fra Landsforeningen får vi lavet noget nyt PR materiale. Den 6.
August er der møde i Landsforeningen omkring organisering af Uge 40. Kontakt
Bettina og meld jer til.
Frivillig Fredag
11. september har folkene bag frivillig fredag sat af til koordinering af lokale
aktiviteter. Hold øje med hjemmesiden http://www.frivilligfredag.dk

Familieaktiviteter
Landsforeningen har fået midler til at
gennemføre de to meget populære
familieferieaktiviteter. Uge 27 var fantastisk!
Hold øje med tilmeldingsfrist til uge 42.
Det bliver sjovt 
En historie fra det virkelige liv
I Helsingør har man haft en gammel computer, som ikke længere kan
opdateres til vores digitaliserede verden. Så tog de gæve Lænkefolk fat i
kommunen. ”Det kan I da ikke være tjent med” sagde de, og nu har
Helsingør Lænken udsigt til en ny computer.
Fremtidige kurser
Landsforeningen har modtaget
støtte til at gennemføre et kursus
for erfarne kontaktmedarbejdere
og træning for kursusplanlæggere.
Disse kurser kommer
sandsynligvis til at ligge i foråret
2015, da efteråret allerede er
svært besat.
Hold også øje med kurser og tilbud fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde på
www.frivillighed.dk
Kontakt os i Landsforeningen
Pernille:
Lone:
Bettina:

22 20 67 77
22 73 67 78
36 77 56 56

pc@laenken.dk
lone@laenken.dk
lf@laenken.dk

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

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.

