Aktiviteter efterår
Oktober
Uge 42 Mini efterårstræf
25.-26.

Kursusweekend for kontaktmedarbejdere

November
08.-09. Kursusweekend for pårørende
15.-16.
21.

Kursusweekend
Bestyrelsesarbejde, PR og kommunikation
Banko 100 for Uge 40 deltagere

Nyt PR materiale
Foldere
T shirts
Vandflasker
Armbånd
Bestil i dag 

Landsforeningens
Nyhedsbrev efterår 2014

Forrygende Uge 40 kampagne

Ide & aktiv

Rigtig mange frivillige i foreningerne har i år
igen været med til at sætte fokus på
Sundhedsstyrelsens Uge 40 kampagne.
Der har været både bemandede og
ubemandede stande og rigtig mange Åbent
Hus arrangementer og særlige tema aftener.
Som tak til alle jer der har været med til at
synliggøre Lænken og det store arbejde, der
gøres ude i afdelingerne, er der Banko 100 i
Hvidovre Lænken den 21.11.2014 kl. 17.

16 lokalforeninger var
repræsenterede ved årets Ide & Aktiv
weekend, hvor Lænkens
fremtidsmuligheder blev diskuteret.
Alle idéerne bliver skrevet i et
idékatalog, som udsendes til alle
afdelinger. Idéerne skal diskuteres på
kredsmøder rundt om i landet i den
kommende tid, så husk at I kan sende
to repræsentanter.

LUA Danmark

Fantastisk 60 års fest

Over 200 mennesker dystede på Valby
bowlingbaner til Lænkens stiftelsesfest.
I anledning af 60 året har Lænken fået trykt et
antal plakater lavet af kunstneren Uffe
Schønnemann. Der kan bestilles kopier til 50,-kr.
Det er et flot kunstværk og en god julegave. Kan
bestilles enten på telefon 36 77 56 56 eller på
mail lf@laenken.dk.

Pinsetræf 23. – 25. maj 2015

Der tilrettelægges et nyt terapiforløb for Voksne Børn af Alkoholafhængige
(VBA) i december 2014. Forsker Helle Lindegaard vil følge gruppen for at skaffe
dokumentation. Herudover søger vi midler til at støtte Lænkens Unge
Ambassadører. Følg med på hjemmesiden www.luadanmark.dk

Kurser

Landsforeningens kursusudvalg mødes i oktober og fastsætter datoer for
næste års faste kurser. Vi håber derved at undgå, at der tilrettelægges
kredsmøder i kursusweekender.
Hold også øje med kurser og tilbud fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde på
www.frivillighed.dk

Sæt X i kalenderen allerede nu.

Kontakt os i Landsforeningen

Bøstrup Strandgård på Langeland

Pernille:
Lone:
Bettina:

Landsforeningen har søgt midler
til at afholde en lejrskole på

Der er plads til 60 friske unge og
gamle til en aktivitetsferie tæt
ved stranden. Vi satser på
strålende sommervejr sidst i maj
næste år, så pak ikke badeshorts
for langt væk!

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 et rigtigt lunt efterår.

