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Alle lokalforeninger 
kan nu få lavet et 
visitkort i 
sekretariatet. 

I kan selvfølgelig 
også selv lave det. I 
sekretariatet bruger 
vi Vistaprint.  

Guderup, Glostrup, 
Herlev / Ballerup og 
Herning har allerede 
fået lavet deres. 
Kontakt Pernille på 
27 59 11 27 hvis I vil 
have et visitkort.  

Det koster kun print 
og forsendelse. 

VISITKORT 

  

ENERGISK OPSTART EFTER SOMMERFERIEN 

Lænkens PR udvalg er i fuld gang igen med at 
arbejde på nye tiltag for lokalforeningerne.  

I dette PR nyhedsbrev, som kommer i nyt 
læsevenligt format, kan I læse om alle de gode ting 
vi har gang i. 

I er selvfølgelig altid velkomne til at komme med 
andre idéer til PR- udvalget. Vi vil forsøge at 
imødekomme jeres ønsker så vidt muligt. Vi håber, 
at alle har haft en god sommer. 

Nyhedsbrevet er sammensat af Lænkens PR udvalg. Dato for trykning er tirsdag den 18. august 2015 



HVEM ER I LÆNKENS PR UDVALG? 

PR udvalget består af medlemmer, som har lyst og energi til at få Lænken ud over 
rampen. Alle kan være med, hvis du har interessen. Udvalget mødes ca. 6 gange 
om året på Drejervej og er med til at foreslå de ting, som Landsforeningen skal 
satse på for, at flere skal vide, hvem vi er, og hvad vi kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget for 2015 er: 

- Lis fra Hvidovre 
- Kurt fra Guderup 
- Flemming fra Helsingør 
- Lisbeth og Susan fra Herlev / Ballerup 
- Minna og Hanne fra Næstved 

 

PR HÅNDBOGEN 

Mange lokalafdelinger har foreslået, at der skulle være en 
PR håndbog med idéer til, hvordan lokalforeningerne kan 
blive mere kendte. I håndbogen vil der blandt andet være 
gode råd til skrive pressemeddelelser og råd om, hvordan 
man får kontakt til de relevante personer i den kommune, 
hvor lokalforeningen holder til. Vi satser på, at håndbogen er 
færdig i tid til UGE40 kampagnen. 



VIDEOSPORT I AMBULATORIEAFDELINGER 

PR- udvalget arbejder på at få lov til at 
hænge TV skærme med informationer 
om foreningernes arbejde i 
venteværelserne på ambulatorierne. Det 
er en idé, som kommer fra Glostrup 
Lænken. Vi bringer mere nyt om det, når 
vi ved mere. 

OPLYSNINGSKORPS 

I Lænken vil vi gerne oprette et hold af medlemmer, som kan gå ud og fortælle 
den gode historie om LÆNKEN til kommuner, skoler, beboerforeninger og andre, 
som gerne vil vide mere om, hvordan vi støtter hinanden til et godt liv uden 
alkohol. Hvis du gerne vil være en del af oplysningskorpset, skal du snakke med din 
bestyrelse. Til efterårets kredsmøder vil alle lokalforeninger blive bedt om at 
foreslå egnede personer til det nye Lænke Oplysningskorps. 

 

NY HJEMMESIDE 

I det sidste nyhedsbrev fra Lænken har vi efterlyst 
medlemmer, som vil være med til at foreslå 
indhold i vores kommende nye hjemmeside. Der er 
kun ganske få som har meldt sig. Til de kommende 
kredsmøder vil vi også efterlyse kontakter, så husk 
at give din repræsentant besked om, hvis du har 
lyst til at være med og har erfaring på området. 

 

NYT FRA LÆNKEN 

Medlemmerne viser stor tilfredshed med medlemsbladet Nyt fra Lænken. De 
fleste medlemmer læser om de mange aktiviteter, der er ude omkring i landet. Der 
er dog altid større interesse, når der står noget om ens egen forening - Så hermed 
en stor opfordring til at sende et par billeder og en lille tekst om jeres mange 
arrangementer. 



   …Bagsiden… 

Kampagner - Kampagner - Kampagner 
 

 
UGE 40 KAMPAGNEN 
Der er fuld gang i planlægningen af aktiviteter til dette års UGE40 kampagne, 
som Lænken er med til at udbrede for Sundhedsstyrelsen. Der arrangeres 
åbent hus i mange lokalforeninger i åbningstiden torsdag den 24. september. 
Flere lokalforeninger går desuden sammen om at have en stand på hospitaler 
og på biblioteker og i indkøbscentre. Hold sekretariatet orienteret om jeres 
aktiviteter, så får vi det på hjemmesiden. 

FRIVILLIG FREDAG 
Fredag den 25. september er der frivillig fredag. Her kan I også være med til at 
synliggøre LÆNKEN ved at deltage i arrangementer i jeres kommune og dele 
løbesedler ud om LÆNKEN. 

ADRESSELISTER 
Vi er ved at have de lokale adresselister færdige, så I har en oversigt over de 
steder, hvor I kan lægge LÆNKENS foldere lokalt. Det er blandt andet hos 
læger, på biblioteker, i borgerservice og hos kriminalforsorgen.  

HOLD ØJE MED RESPEKT KAMPAGNEN 
Hvem kan glemme billederne af den lille dreng i omklædningsrummet, som er 
stolt af sin far, fordi han er holdt op med at drikke?? Kampagnen kommer igen 
til foråret, og vi kan igen få materialerne trykt med LÆNKENS logo på. Det er et 
super tilbud, og vi håber, at mange lokalforeninger vil være med til at uddele 
folderne i det nye år. Der kommer mere om det i de kommende nyhedsbreve 
fra PR - udvalget, når vi ved mere. 

Næste PR udvalgsmøde er mandag den 19. oktober 2015 kl. 16.00 på Drejervej 


