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Lænkens interne Nyhedsbrev april 2020 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser 
 

www.laenken.dk 
 

 

 
 

Mail nyhedsbrevet videre til hele bestyrelsen.  
Og læg et par print på kaffebordet.  

______________________________________________________________________________________ 
 

Annonce i 3F fagbladet 

 
Lænken har haft en annonce i 3F’s landsdækkende blad, som udkom  
d. 17/2. Annoncer er ikke billige, men Lænken fik et fornuftigt tilbud.   
Den kan ligeledes ses online på www.fagbladet3f.dk  
Næsten nederst på siden klikkes på ”Fagbladet 1”. 
Annoncen ses på side 45. 
  

______________________________________________________________________________________ 
 

Foreningskursus i februar: 
 
Rigtig mange pårørende deltog denne gang. Kurset blev afholdt for første gang på hotel Comwell i 
Roskilde. Stedet levede helt op til forventningerne og er et godt sted at holde kurser mv. fremover. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Repræsentantskab 2020 d. 16/5 
 
Der er udsendt indkaldelse til Repræsentantskabet med tilmeldingspapirer. Se også hjemmesiden, hvor 
alt materiale ligger. Har I ikke afholdt generalforsamling, kan sidste års repræsentanter deltage.  
 
I år holdes det på hotel Comwell i Roskilde, og foreningerne må gerne invitere æresmedlemmer med. De 
deltager gratis om lørdagen. Men ankommer disse fredag, må foreningerne selv afholde udgifter til evt. 
overnatning og middag samme dag. 
 
Sidste frist for tilmelding er d. 20. april. Der tages forbehold for gennemførelse, hvis regeringens 
restriktioner fortsætter. Dette besluttes 5. maj . Se mere på WWW under Aktiviteter/Kurser. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Ladywalk d. 25/5 er udsat 
 
Det var planlagt til d. 25. maj i København, men organisationen flytter det til september. 
I får besked, når vi kender datoen.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Sommertræf uge 27 
 
Der er udsendt invitation til Sommertræf 2020, og materialet kan også ses på hjemmesiden. Tilmeldings-
frist er senest d. 7. maj. Også for dette arrangement er der forbehold for evt. aflysning, som meldes ud 
15. maj. For deltagelse i sommertræf kræves det fra i år, at deltagere som er fyldt 18 og derover, er 
medlem af Lænken. Se mere på WWW under Aktiviteter/Kurser. 
 

  

http://www.laenken.dk/
http://www.fagbladet3f.dk/
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Uge40 og efterårskampagne 2020 
 
Husk at overveje de lokale events i kommunen, som typisk ligger i sensommer og efterår. Start gerne 
planlægning her i foråret. Mange kommuner holder sundhedsmesser, kulturdage, seniormesser og lign.  
Vil jeres forening have en stand med? Ofte skal der søges tilladelser, og man skal være tilmeldt mv. 
Forberedelserne starter typisk op før sommerferierne. 
 
Husk også Frivillighedsfredag, som i år er d. 25/9. Frivillighedscentre starter 
som regel op før sommer med planlægning.  Tænk over om I vil lave et 
Uge40 event med en stand, foldere på biblioteket eller lign. Eller måske lave 
et arrangement i foreningen som f.eks. åbent hus med kage/kaffe eller en invitation til at møde 
foreningen ved en fællesspisning.  
 
Det er vigtigt at I annoncerer det lokalt på f.eks. sociale medier, egen Facebook side, kommunale siders 
”opslagstavler”, supermarkeds opslagstavle, og selvfølgelig også fortæller det til Lænkens hjemmeside i 
forvejen. Måske giver det ikke så mange besøgende på dagen, men I bliver set – også af kommunen, 
behandlingsstederne m.fl. Det er vigtigt, at Lænken er synlig lokalt! 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Stiftelsesfesten for Landsforeningen Lænken  
 
Den holdes i år i Tårnbyparkens festsal, Amager, lørdag d. 3. oktober. Vi mangler friske frivillige til at 
arrangere festen og få ideer til underholdningen. Vil du give et nap med, så skriv til LF@laenken.dk  
Vores Landsforening fylder 66 år.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Artikel om Glostrup Lænken 
 
Som det kan læses i den netop udsendte nyhedsmail, har vores forening i 
Glostrup været omtalt i den lokale avis. Artiklen ligger også online. 
Se linket på siden www.glostrup.laenken.dk  
 
At få lokalavisen til at omtale os er en rigtig god reklame, og nogle 
lokalforeninger har også tidligere været omtalt. Kontakt jeres lokale avis/blad. 
Måske vil de gerne skrive en lille artikel, når de får plads og tid. 
 
Får jeres forening omtale i en lokalavis? Send gerne Lænkens hjemmeside et tip om det. Oplys hvad 
bladet/avisen hedder og dato for artiklen. Og er artiklen online, så kopier gerne link til avis/blad og mail 
det til web@laenken.dk 
  

______________________________________________________________________________________ 
 

Opslag/Flyers 
 
Næstved Lænken lavede en kopi af 3F-annoncen og satte den på deres Facebook. På knap 2 uger fik de 
72 klik på Næstved Lænken på vores hjemmeside! Det har givet ide til opslag til såvel Facebook 
opslagstavler, som til ”fysiske” opslagstavler i supermarkeder, biblioteker mm.  
 
Materialet laves til hver enkel lokalforening og forventes færdig i april. Dog er det ingen ide at bruge det, 
før foreningerne er genåbnet. Nyt om dette vil kunne læses på hjemmesiden under Lokalforenings 
Nyheder og vil ligge sammesteds til download.  
 

  

mailto:lf@laenken.dk
https://laenken.dk/lokalforeninger/oversigten/glostrup-laenken/
mailto:web@laenken.dk
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Nye foldere om Lænkens tilbud 
 
De nye foldere er udarbejdet af Marianne Kargaard og Georg. Folderen til 
ansatte i Novavì hedder  ”Kender du historien bag et unikt samarbejde i 
dansk alkoholbehandling?”. Og den anden hedder ”Til fagfolk, som møder 
borgere med alkoholproblemer”. Folderen til Novavì personalet er udleveret. 
 
Begge foldere har vi savnet i vores udbud. De fortæller kort behandlere om, 
hvad Lænken står for og tilbyder som et supplement til alkoholbehandlingen: 
Socialt fællesskab uden alkohol. Yderligere laves der i foråret nyt materiale til 
brugere/pårørende. Der er også lavet flotte plakater, som nogen af jer 
kender fra det seneste Ide og Aktiv i september 2019. 
 
Tanken er, at vi skal kontakte misbrugscentre, alkoholambulatorier m.fl. i lokalområderne omkring 
lænkeforeningerne og orientere om vores tilbud og øge samarbejdet. Landsforeningen lægger strategi 
for kampagnen og melder ud. 
  

______________________________________________________________________________________ 
 

OBS til lokalforeninger som har en Facebookside 
 
Det er vigtigt, at I linker til Lænkens hjemmeside, så man også kan orientere sig der. Det gøres bedst i 
rubrikken ”Om”, hvor I sikkert også har jeres telefonnummer. I kan vælge at linke til Lænken generelt 
med www.laenken.dk eller direkte til jeres egen side på hjemmesiden. Se Helsingørs facebookside, 
hvordan de har gjort det. Der link fra deres side www.helsingoer.laenken.dk  
 
Hjemmesiden linker også meget gerne til jeres Facebook side, hvis vi kender til den. Send det fulde link til 
Georgs mail web@laenken.dk og det er underordnet om jeres Facebook side er lukket eller åben. 
Et link hedder også URL og starter som regel med https://www.facebook.com/....  
 
Landsforeningen håber, at I holder en ”sober” linje på jeres Facebook side. Vi er jo alle repræsentanter 
for Lænken - også på den lokale Facebook side.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Novavì har fået ny hjemmesider – teknisk problem løst 

 
Så er problemet løst for ansatte og foreninger i Novavì lokalerne - hurra.  
Alle kan igen se Lænkens hjemmeside, hvis man benytter Novavì netværk. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Bliver vores hjemmeside besøgt? 
 
Svaret er ja! Vores anonymiserede statistik for et ½ år viser et flot 
besøg i perioden: 3.300 besøgte hjemmesiden og de så tilsammen 
28.000 enkelt sider. Heraf er der mange, som besøger hjemmesiden 
flere gange. 
 
De faste ”klik” er typisk til vores sider som Hjælp om alkohol, 
Lokalforeningsoversigten og Foldere/Pjecer. Nyheder og 
nyhedssiderne får også mange besøg. 
 
Fortsættes… 

  

https://laenken.dk/lokalforeninger/oversigten/helsingoer-laenken/
mailto:web@laenken.dk
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Hjemmesiden fortsat… 

 
Over halvdelen bruger PC til besøgene, godt en 1/3 bruger smartphone og en mindre del bruger tablets. 
Vi har knap 350 faste abonnenter på vores Nyhedsmail plus lokalforeningerne. Abonnenterne er - udover 
medlemmer / privatpersoner - også behandlingssteder, kommuner m.fl. Udsendelse af Nyhedsmails giver 
også en stigning af besøg på hjemmesiden umiddelbart i dagene efter.  
 
Konklusion: Vores hjemmeside bliver brugt og set - såvel af medlemmerne og af andre interesserede. 
  
Er du interesseret i mere statistik? Så se bilaget som er mailet med ud til lokalforeningerne sammen med 
dette nyhedsbrev. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Kære bestyrelser m.fl. 
 

Landsforeningen Lænkens bestyrelse og sekretariat ønsker dig og din 
familie en god påske. Vi håber, at på trods af den svære Coronatid vi 

befinder os i kan se frem til, at vi forhåbentlig meget snart mødes igen til 
kaffe og hyggeligt samvær i foreningerne. Pas på dig selv og på gensyn! 

 
De bedste hilsner Henrik Nielsen, Landsforening Lænken 

 

 
 
 

 

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. 

 

http://www.laenken.dk/

