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Lænkens interne Nyhedsbrev december 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.  

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Nyt om Lænkens materialer mv. 
 
Vores 3 foldere "Test dine alkoholvaner", "Fakta om alkohol" og "Antabus" er sat op 
på ny måde, så det er nemt at printe dem selv til en A5-folder. De kan hentes som 
PDF fra siden www.laenken.dk/foldere-pjecer   
 
Indkøbsnet: Landsforeningen har fået lavet indkøbsposer med logotryk. Foreningerne 
i Jylland har fået dem, og de resterende foreninger på Sjælland får dem på Fælles 
Kredsmødet d. 29. februar. Vi håber, at I vil få glæde af dem og samtidig skabe 
reklame for Lænken. Indkøbsnettene er gratis. 
 
Ny plakat: I forbindelse med Ide/Aktiv er vi i gang med at få trykt 2 plakater – den ene 
i almindelig plakatstørrelse, og den anden i samme materiale og størrelse som en 
valgplakat. Plakaten vil blive uddelt i forbindelse med kredsmøderne, og kan også 
hentes som PDF på hjemmesiden: Se Foreningsmaterialer > Øvrige materialer    
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Kredsråds ændring  
 
Landsforeningen har besluttet at Kreds Sjælland nedlægges, da det ikke var muligt at opretholde 
aktiviteterne. Køge og Næstved slutter sig til Kreds Syd, og Roskilde er invitereret til Kreds Nord. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Ændringer i foreningerne 

 
Gribskov har atter åbent på Holtvej i Græsted, for tiden dog kun ½ time mandag og torsdag. Men de 
håber at kunne udvide i nær fremtid, når Frivillig Centret finder plads. 
Sønderborg har haft ekstraordinær generalforsamling i november. De valgte Rikke til formand og en 
bestyrelse på i alt 5 medlemmer. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

25-års jubilæum i Lænken  

 
Annegrethe fra Sønderborg kunne fejre 25 års jubilæum i august. 
Landsforeningens næstformand Kurt holdt talen, og hun blev fejret af 
familien og foreningen. Vi ønsker Annegrethe tillykke!   
Se hele omtalen på hjemmesiden under Lokalforenings Nyheder  

______________________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.laenken.dk/
http://www.laenken.dk/foldere-pjecer
http://www.gribskov.laenken.dk/
http://www.soenderborg.laenken.dk/
https://laenken.dk/lokalforeninger/lokalforenings-nyt
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Lænken og synlighed 

 
Uge 40 kampagnen i år havde desværre kun deltagelse af tre foreninger: Hvidovre, Ishøj og Amager. Det 
står lidt i kontrast til, at vi på mange fællesmøder og debatdage ønsker mere synlighed for Lænken.  
Uge 40 og Frivillig Fredag er en fin lejlighed til at ”vise flaget” lokalt for borgerne og kommunen. 
 
Web-kalenderne ved hver forening bliver ikke brugt så meget som ønsket. Vores 
web-statistik viser, at de foreninger - som indsender oplysning om kommende 
arrangementer - er mere synlige og dermed får flere klik på siden.  
Senest sendte Herning deres kvartalsoversigt til hjemmesiden og toppede på listen 
med besøgende. Lyngby bruger det også flittigt.  
 
Information om kommende aktiviteter kan sendes til web@laenken.dk  

 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Lænkens miniferier 

 
Såvel sommertræf og efterårstræf er afviklet med stor tilslutning. Aktivitetsudvalget 
havde sørget for mange aktiviteter. Sommeren bød på bla. cirkusskole. Og efteråret 
havde kreativt værksted mm., hvor der blandt meget blev lavet en lænkedrage.  
Læs mere om begge miniferier og se billeder på hjemmesiden under Nyheder og 
Lokalforenings Nyheder. 
 
<< Måske den første lænkedrage?  

 
I 2020 kræves medlemskab af Lænken for deltagere fra 18 år og opefter for at få tilskud. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Fra Alkohol & Samfund har vi modtaget: 

Hjælp os med at hjælpe andre – bliv medlem af Alkohol & Samfund 

 
Din støtte betyder, at vi kan nå ud til endnu flere mennesker med alkoholproblemer 
og deres pårørende, og give dem hjælp og støtte på Alkolinjen 80 200 500 og 
alkolinjen.dk. Støtten går også til, at vi kan udvikle projekter, der beskytter børn og 
unge mod drikkepres. 
 
Med din hjælp kan vi også øge kvaliteten af alkoholbehandlingen. Din støtte bliver 
nemlig brugt til at videreudvikle videns-sitet Alkopedia.dk og sikre, at den vigtigste 
viden på alkoholområdet kommer ud til de fagfolk, der behandler mennesker med 
alkoholproblemer.  
 
Din støtte gør yderligere, at vi taler med større vægt, når vi arbejder politisk for at 
forbedre rettighederne for mennesker med alkoholproblemer. 
 
Et årsmedlemsskab koster 225 kroner. Du får gratis foredrag og hjælp til selvhjælp.  
Læs mere om dine fordele som medlem og bliv medlem på www.alkohologsamfund.dk/stoet  
 

Peter Konow 
  

www.alkohologsamfund.dk www.alkolinjen.dk www.alkopedia.dk 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Direktør Peter Konow 
Alkohol & Samfund 

mailto:web@laenken.dk
https://laenken.dk/nyheder/
https://laenken.dk/lokalforeninger/lokalforenings-nyt
http://www.alkohologsamfund.dk/stoet
http://alkohologsamfund.dk/
https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen
https://alkohologsamfund.dk/alkopedia
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Medlemskort og kontingent 

 
Vores gamle system for medlemskort og kontingent er under 
forandring. Til start sendes nye forenklede medlemskort ud snart, 
og en mail fra LF følger om det nye.  
Ændringerne vil forhåbentlig gøre arbejdet nemmere for kasserere 
og sekretariatet. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Kommende aktiviteter - se oversigt som opdateres løbende 

 
Foreningskurs 1 bliver afholdt allerede d. 8-9. februar 2020. Invitation er udsendt pr. mail.  
Repræsentantskabet afholdes d. 16. maj 2020.  
Årskalender udsendes af LF snart, og aktiviteterne kan ses på hjemmesiden snarest efter. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Novavì får ny hjemmeside 

 
I januar forventes vores samarbejdspartner at få ny hjemmeside. Selvom Lænken og Novavì tilbage i 
december 2016 fik hver sin hjemmeside, har der været lidt tekniske problemer med adskillelsen.  
Foreninger og Novavì med fælles netværk, kan ikke komme ind på Lænkens hjemmeside.  
Vi håber på sigt, at det problem endeligt kan løses. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Landsforeningens bestyrelse og sekretariatet 
 
Julelukket i sekretariatet fra d. 20/12 til 1/1 begge dage inkl. 
Bettina kommer på fuld tid: Fra nytår er vores sekretær atter fuldtidsansat i Lænken efter ca. 1½ år med 
delvis ansættelse i Novavì og Alkohol & Samfund. 
Landsforenings bestyrelse holder arbejdsweekend d. 10-12. januar. Kommende bestyrelsesmøder kan 
ses på bestyrelsens side på www.laenken.dk efterfølgende. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Helligdagsåbent eller andre ændringer i åbningstiden?  
Send en mail til web@laenken.dk 

______________________________________________________________________________________ 
 

Foreninger og medlemmer 

ønskes en god jul og et godt nytår, 
og Landsforeningen siger tak til alle for året, der er gået. 

 
 

 
 
 

 

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. 

 

https://laenken.dk/aktiviteter-og-kurser/
http://www.laenken.dk/
mailto:web@laenken.dk
http://www.laenken.dk/

