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Lænkens interne Nyhedsbrev august 2019 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser 
 

www.laenken.dk 
 

 

 
 

 

Mail nyhedsbrevet videre til bestyrelsen eller print ud til omdeling.  
Husk at lægge et par print på kaffebordet.  

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Uge 40 og efterårskampagnen 
 

For foreninger på Sjælland er der indkaldt til møde d. 29/8 kl. 17 i Hvidovre Lænken. 
Husk tilmelding til LF, om hvor mange I kommer. 
Det er to år siden sidst vi havde kampagnen, som der ikke var resurser til at 
gennemføre sidste år. I forbindelse med planlægningen er der udsendt to skemaer fra 
LF. Det ene omhandler den support som Sekretariatet kan yde. Det andet er til 

annoncering af jeres arrangement(er) på hjemmesiden. Begge skemaer kan hentes på hjemmesiden 
under Dokumenter: www.laenken.dk/lokalforeninger/foreningsmaterialer/docs 

______________________________________________________________________________________ 
 

Udfyldelse af skemaer på PC 
 
Nogle foreninger har efterlyst muligheden for at udfylde Lænkens skemaer på PC. Vi har arbejdet på en 
løsning og indtil videre er der to skemaer man kan hente: Samtykkeerklæring for Medlemsregistrering 
(GDPR) og Skema for Uge 40 aktivitets annoncering.  
Begge skemaerne kan udfyldes i Word, gemmes og mailes til LF. Skemaerne kan dog fortsat printes ud og 
udfyldes i hånden, og så enten scannes og mailes eller sendes pr. post. Vi arbejder på at flere skemaer 
udformes på den måde. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Ændringer i foreningerne 

 
Gribskov Lænken er ændret til en telefon rådgivningsafdeling. Og kan kun træffes på tlf. 3049 2471 for 
rådgivning og støtte.  
Næstved Lænken har fremover kun åbent torsdage. Telefonen er ligeledes kun åben i åbningstiden. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Kommende aktiviteter 
 

Stiftelsesfesten d. 5. oktober (Lænkens 65-års fødselsdag) fejres i år på Midtals 
Friskole nær Sønderborg og arrangeres af de jyske foreninger. Sjællænderne får betalt 
overnatning af Landsforeningen, som så håber at ekstra mange vil deltage. Næste år 
tilbydes foreningerne vest for Storebælt samme mulighed, når festen afholdes på 
Sjælland. Der er mulighed for at ankomme allerede om fredagen. 
 
Foreningskursus 2 vil blive afholdt i Ringsted i weekenden d. 26-27. oktober til særlig lav deltagerpris. 
Kurset omhandler primært kontaktarbejdet i foreningerne, vi yder til såvel til medlemmer og nye 
brugere, der har et alkoholproblem eller er pårørende til en. 
 
Nyt om Landsforeningens kommende aktiviteter kan ses her www.laenken.dk/aktiviteter-og-kurser  

______________________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.laenken.dk/
http://www.laenken.dk/lokalforeninger/foreningsmaterialer/docs
http://www.laenken.dk/aktiviteter-og-kurser
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25-års jubilæer i Lænken 

 
For uafbrudt medlemskab i Lænken igennem 25 år har to siden sidst 
modtaget 25 års nålen.  
Pårørendemedlem Lone, Guderup Lænken og Lis fra Aabenraa Lænken. 
Begge er dermed æresmedlemmer og skal ikke betale kontingent mere. Vi 
ønsker jer et stort tillykke og tak for trofast indsats i Lænken.  
Læs mere om jubilæerne under Lokalforenings Nyheder:  
www.laenken.dk/lokalforeninger/lokalforenings-nyt 

______________________________________________________________________________________ 
 

Nye retningslinjer for Lokalforenings Nyheder 

 
Landsforeningen har i juli udsendt information om, hvad vi gerne modtager til hjemmesiden, og hvad der 
ikke egner sig. Retningslinjerne kan også ses på hjemmesiden under Lokalforenings Nyheder 
www.laenken.dk/lokalforeninger/lokalforenings-nyt 

______________________________________________________________________________________ 
 

Gmail og Lænkens nyhedsmail 
 
Er du tilmeldt nyhedsmailen enten via hjemmesiden eller via medlemskort med 
din Gmail?  
Så vær opmærksom på at nyhedsmailen måske ikke kommer i Indbakken, men 
kan ses under fanebladet Promoveringer.  

______________________________________________________________________________________ 
 

Kommende bestyrelsesmøder i Landsforeningen 

 
Følgende mandage er der planlagt møder: D. 16/9, 21/10, 11/11 og 16/12. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Fortæl gerne hjemmesiden om jeres kommende aktiviteter 

 
Skriv til web@laenken.dk  
 

 
 
 

 

Hold jer opdateret på Lænkens hjemmeside www.laenken.dk 
Nyheder, aktiviteter, opdateret forenings-info, dokumenter, materialer og meget mere… 

Her finder I også tidligere udsendte Nyhedsmails og Forenings Nyhedsbreve. 
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