
 

Landsforeningen sender 

rigtig meget information 

ud til afdelingerne. Det 

er både med posten og 

til foreningernes email 

adresser.  

Det er meget vigtigt, at 

alle medlemmer får 

information, om de 

aktiviteter I har i 

lokalforeningerne og om 

de tilbud, der er fra 

Kredsene og fra 

Landsforeningen.  

HUSK at informere 

jeres medlemmer og 

fortæl om alle de gode 

tilbud til andre, som så 

måske vil melde sig ind i 

foreningen. 

SIG DET  
TIL 

MEDLEMMERNE 

Lænkens nye hjemmeside 

skal kunne snakke højt! 

  PR udvalgets 
  Nyhedsbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nyhedsbrevet er sammensat af Lænkens PR udvalg. Dato for trykning er tirsdag den 26. april 2016  

Når Lænkens nye hjemmeside går i luften, skal 

der være en knap, man kan trykke på, som gør at 

siden læses op.  

Lænkens WEB udvalg fremlægger snart planer for 

den nye hjemmeside. Udvalget er i gang med at 

udforme en kontrakt med et WEB firma og har 

været til undervisning i brugen af sociale medier. 

Over de næste par uger vil udvalget arbejde med 

indholdet på hjemmesiden, som både skal 

henvende sig til nye brugere og medlemmer samt 

politikere og samarbejdspartnere.  

 



 

Lænkens logo vil fremover have en undertitel 
- så det er tydeligere, hvem vi er! 

Vi synes selv, at alle ved hvad Lænken er, men spørger man ude i 

befolkningen, er der ikke ret mange, som ved hvad Lænken er, og 

hvem vi er, og hvad der gør vores lokalforeninger så specielle. Efter 

forslag fra Kreds Nord er det blevet besluttet, at der til vores logo 

skal tilføjes: ”Fællesskab uden alkohol.”   

Lænkens kommunikationsstrategi 
Dem, der har brug for at komme i Lænken, 

skal vide, hvor vi findes. Derfor må vi finde 

nogle nye måder at gøre opmærksom på os 

selv. Det kan være igennem vores nye 

hjemmeside, og det kan være gennem 

reklamer i lokale ugeaviser.  

Det kan også være igennem UGE40 kampagner, og det kan være ved at uddele 

vores foldere i rusmiddelcentre, på biblioteker og i frivillighedscentre. Vi vil også 

gerne gøre politikere og samarbejdspartnere opmærksomme på det gode arbejde 

vi gør, så vi kan få flere midler til at lave endnu mere godt arbejde flere steder i 

landet. Forskellige folk skal høre om Lænken på forskellig måde. Bestyrelsen 

arbejder videre med en kommunikationsstrategi. 

Ladywalk den 30. maj 

Husk, at der er Ladywalk den 30. maj på 

Amager. Vi håber at samle et hold på 10-20 

kvinder og et hold med friske mænd, der kan 

servere kaffe til de gæve kvinder og passe på 

vores ting, mens vi går. Vi undersøger 

mulighederne for regnjakker-bare hvis det nu 

skulle regne lidt!!!!! 

 

 

 



 

Videospots på apotekerne 

Vi ønsker igen i år at gøre opmærksom på 

Lænken på landet apoteker. PR udvalget 

undersøger, om vi kan nå ud til endnu 

flere ved at kontakte Apotekerkæden. Vi 

har allerede en god aftale med A-

Apotekerne, som vi håber at benytte til 

kampagnen igen til efteråret. 

 

NYT FRA LÆNKEN 
I Landsforeningen vil vi meget gerne høre om alle de gode 

aktiviteter og arrangementer, I har ude i lokalafdelingerne 

og i kredsene.  Husk at sende en lille historier og meget 

gerne et billede til sekretariatet om jeres aktiviteter. Det er 

meget inspirerende for andre, og det er hyggeligt at se sin 

egen afdeling eller kreds i bladet. 

 

Adresselister 
Der er kommet en mail ud til næsten alle 

lokalforeningerne 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. Dem der har brug for os, skal vide 

hvor de kan finde os. I nogle foreninger har 

man valgt at betale kørepenge til én, som kan køre rundt med folderne.  

Det er altid en god idé at få en snak med en lægesekretær eller en på biblioteket 

eller i jobcentret. De tager næsten altid godt imod os, og de kender helt sikkert 

også selv én, som kunne få glæde af at komme i foreningen.  

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 

mailto:lf@laenken.dk


 

Mange hilsner fra Lænkens PR udvalg 
Lis, Kurt og Lasse fra LF, Flemming fra Helsingør, Susan fra Herlev / Ballerup, 

Minna fra Næstved og Pernille fra sekretariatet. Kontakt os på 22 20 67 77 

     … Bagsiden kort … 
 

 

Folkemødet på Bornholm: 

To fra Landsforeningens Bestyrelse og et par fra Lænkens Unge 

Ambassadører tager til Folkemøde i juni. De vil finde ud af, om det er kunne 

være et godt sted at reklamere for Lænken, eller om vi kommer til at drukne 

i spin og reklamebureauer. God tur! 

Visitkort: 

Husk at sekretariatet gerne laver visitkort til jeres forening. Det koster kun 

print og forsendelse. Vi bruger Vista Print.  I kan også selv lave dem på 

nettet.  

Konference på Christiansborg til efteråret: 

Landsforeningen arbejder på at arrangere en konference på Christiansborg. 

Konferencen kommer til at handle om, hvorfor det er så svært at være åben 

om, at man har - eller har haft - et problem med alkohol.  

Nye postkort og gavekort: 

PR udvalget undersøger priser på at få lavet nogle nye flotte postkort og 

gavekort/ takkekort, som vi kan bruge til at reklamere for Lænken og til at 

sende til samarbejdspartnere og sponsorer. 

Næste PR udvalgsmøde er mandag den 27. juni 2016 kl. 13.00 – 16.00 på Drejervej 

 UGE 40 kampagnen 2016 
Landsforeningen skyder kampagnen i gang med et opstartsmøde  

Mandag den 27. juni fra kl 16. – 18. på Drejervej 

Alle foreninger er velkomne til at møde op og komme med de gode idéer til, 

hvordan vi kan bruge UGE 40 til at få Lænkens tilbud om alkoholfrie 

fællesskaber ud til endnu flere borgere. KOM GLAD  

 


