Landsforeningens kurser og aktiviteter 2015
Marts
20. - 22.

April

Generalforsamlinger i alle foreninger
Strategisk Kursusplanlægning
Weekendkursus for kursusudvalget- Ringsted

17.

Frist for indsendelse af forslag til det kommende
Repræsentantskabet

18. - 19.

Kontaktmedarbejder
Weekendkursus for medlemmer - Ringsted

Maj

8. - 10.

Repræsentantskabet - Laugesens Have

12.

Fælles temadag for Lænke-ambulatoriernes - og
Landsforeningens bestyrelser

18.

Lady-walk - Motionstur for kvinder (mænd kan heppe)

Juni

Landsforeningens

6.-– 7.

Videregående Kontaktmedarbejderkursus
i Ringsted

12. - 14.

Arbejdsweekend for Landsforeningens bestyrelse

29. juni - Familieaktivitet sommertræf UGE 27
2. juli
4 dage i Laugesens Have
Tilmeldingsblanketter til kurser og familieaktiviteter får du i din
Lokalafdeling.

Nyhedsbrev Forår 2015.

50 år - og lidt til - i Hillerød

Godt med kurser og temadage

Den 28. marts holder Hillerød Lænken 50 års
jubilæum og indflytterfest.

I kredsene holdes der både temaarrangementer og andre arrangementer.
Landsforeningen støtter gerne op om jeres gode initiativer, og der er
mulighed for at søge tilskud til disse.

Lænkens unge er et hit

Lænken har fået bevilget midler til at fortsætte
gruppeterapi forløb i 3 år for voksne børn fra
alkoholfamilier. Derudover er der midler til at støtte
de unge i Lænkens Unge Ambassadører, som tager ud
og holder foredrag for professionelle, på skoler og
institutioner.

Idékatalog

Alle kredse er i gang med at prioritere ideerne fra
Idekataloget. Nogle kredse har valgt at arrangere en
temadag om ideerne. Pernille stiller gerne op og
tegner og fortæller 

Ændringsforslag til love og vedtægter

Lænkeforening i Aarhus?

Lænken er blevet inviteret til at møde en brugerforening i Aarhus, som
gerne vil vide mere om vores forening. Der er et godt samarbejde med de
lokale misbrugscentre, og vi håber, at der på sigt vil blive oprettet en
Lænkeforening i Aarhus.

Gang i flyttekasserne

• Der har været gang i flyttekasserne rundt
omkring. Svendborg er flyttet til
Frivillighuset i Havnegade og Hillerød til
Skansegården. Bornholm er flyttet til
Kirkepladsen i Rønne i et nyetableret
Foreningshus sammen med
Diabetesforeningen.

Send oplysning om alle jeres aktiviteter til sekretariatet

Vi vil MEGET gerne kunne fortælle om alt det gode arbejde, I laver ude i
lokalafdelingerne. Send jeres aktivitetskalender, billeder og historier til
Bettina på lf@laenken.dk

Husk- hvis din lokalforening eller kreds har ændringsforslag til love og
vedtægter så send forslagene ind til Landsforeningen enten skriftligt eller
pr. mail til lf@laenken.dk inden 17. april 2015.

Landsforeningens repræsentantskab

Invitationer samt tilmeldingsblanketter til repræsentantskabet den 9. – 10.
maj 2015, på Laugesens Have i Videbæk, er på vej ud i foreningerne.
Vi glæder os til at se de valgte repræsentanter og inviterede gæster.
Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller kom forbi til en kop kaffe,
hvis du er i nærheden af Drejervej. Mob: 22 20 67 77 Mail: pc@laenken.dk
Hjemmesiden www.forening.laenken.dk opdateres løbende.

Vi ønsker jer alle et lunt og lækkert forår

