
Efter den gode 
modtagelse af Lænkens 
PR håndbog er vi nu på 
trapperne med en 
håndbog om arbejdet i 
lokalforeningerne og et 
hæfte, som forklarer 
Lænkens struktur og 
opbygning.  

Vi håber, at disse to 
hæfter vil være en hjælp 
for foreningerne.  
Hæfterne bliver 
opdateret et par gange 
om året, så hvis I har 
forlag til forbedringer, 
så kontakt Pernille på  
22 20 67 77 og få en 
snak.  

HÅNDBØGER 
PÅ TRAPPERNE 

  PR udvalgets 
  Nyhedsbrev 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stor respekt til alle 

Nyhedsbrevet er sammensat af Lænkens PR udvalg. Dato for trykning er tirsdag den 27. oktober 2015  

Lotte og Finn på Herlev Hospital i forbindelse med UGE40 
kampagnen.  

 

STOR SUCCES MED 
UGE 40 KAMPAGNEN   



der var med i efterårskampagnerne 
Lænkeforeningerne har igen været på gader og stræder i efteråret.  

Det har både været i forbindelse med 
Sundhedsstyrelsens UGE 40 kampagne og til 
frivillighedsmesser og sundhedsdage i det 
ganske land.  

I Roskilde havde foreningen for første gang en 
stand på hospitalet, og på Herlev Hospital var 
de tre foreninger Herlev /Ballerup, Gladsaxe 
og Lyngby igen gået sammen for at oplyse om 
Lænken. 

I Hvidovre var der stande på biblioteket og på 
hospitalet, og i Helsingør var Lænken 
repræsenteret både på kulturværftet og på 
Biblioteket. Næstved var på banen hele tre 
steder i byen, og i Herning deltog Lænken i 
frivillighedsdagen.  

Mange foreninger holdt Åbent Hus, og i Hvidovre kom borgmesteren forbi. 
Medlemmer deltog også i ambulatoriernes ’event’ på Rådhuspladsen i København 
og i Glostrup og Lyngby. Godt gået til alle, der var med. Husk vi holder Banko 100 
den 27. november 2015 på Drejervej for alle dem, der har bidraget til 
kampagnerne.  

 
Oplysningskorps 
Landsforeningen og PR udvalget arbejder på at gøre Lænken mere synlig. Der er 
allerede mange medlemmer, som fortæller om Lænken på møder og til temadage. 
Vi vil gerne have, at endnu flere kan gå ud til de kommunale behandlingssteder, 
skoler, uddannelsessteder og boligforeninger mv. og fortælle om Lænken, og den 
store forskel Lænken gør, når man har valgt at stoppe med at drikke. Det giver 
både respekt, selvværd og en masse nye venner at komme i Lænken. Hvis der er 
nogen i jeres forening, som gerne vil lære at fortælle om Lænken og samtidig 
passe på sig selv så kontakt sekretariatet. Vi regner med at arrangere et kursus for 
interesserede i foråret 2016. 



Videospots 
På rigtig mange af landets 
apoteker (kæden a-apotekerne) 
kørte der i ugerne 39-43 en 
reklame for Lænken på TV 
skærmene. Der var fem gode 
billeder med tekst, som var 
lavet af Landsforeningens 
praktikant Christine med 
inspiration fra Glostrup Lænken.  

 

WEB adgang på ambulatorierne 
Der er stor glæde i de foreninger, som har et ambulatorie tilknyttet. Det er nu 
blevet muligt at bruge ambulatoriernes trådløse internetadgang. Dog mangler 
nettet i Ishøj, Lejre, Rødovre og Greve. Kontakt sekretariatet, hvis I ikke har mobilt 
bredbånd i de afdelinger. 

 

Adresselister 
Der kommer en mail ud til alle 
lokalforeningerne i den kommende tid med 
adresser på læger, biblioteker, jobcentre, 
sundhedscentre mv.  

Hvis I har mulighed for det, må I meget 
gerne dele Lænkens foldere ud alle steder, 
så mange mennesker kan se, hvad vi laver i 
Lænken.  

I nogle foreninger har man valgt at betale kørepenge til én, som kan køre rundt og 
lægge foldere alle steder.  

I kan bestille materialer på Lænkens hjemmeside eller ringe til sekretariatet på  

Tlf. 36 77 56 56 eller send en mail til lf@laenken.dk 

 



Mange hilsner fra Lænkens PR udvalg 
Lis fra LF, Kurt fra LF, Flemming fra Helsingør, Lisbeth og Susan fra Herlev / 
Ballerup, Minna og Hanne fra Næstved 

     … Bagsiden kort … 
 

 

WEB udvalget  

Vi er ved at afklare, hvordan Lænkens nye hjemmeside skal se ud, og hvad 
den skal indeholde. Vi holder selvfølgelig foreningerne opdaterede 
undervejs. 

Visitkort 

Husk at sekretariatet gerne laver visitkort til jeres forening. Det koster kun 
print og forsendelse. Vi bruger Vistaprint.  Det kan I også selv gøre. Gladsaxe 
Lænken har lavet et rigtig fint visitkort og også et postkort, som de giver til 
interesserede. 

Hold øje med RESPEKT kampagnen 

Kampagnen kommer igen i ugerne 2, 3 og 4 i 2016, og vi kan igen få lov at 
være med og sætte LÆNKENS logo på kampagnen. Det er et super tilbud, og 
vi håber, at mange lokalforeninger vil være med til at ’optjene respekt’ i det 
nye år. Der kommer mere information, så snart vi ved mere. 

 

Næste PR udvalgsmøde er mandag den 8. februar 2016 kl. 13.00 på Drejervej 
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