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Lænkens interne Nyhedsbrev september 2020 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser m.fl. 
 

www.laenken.dk 
 

 

 
 

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

______________________________________________________________________________________ 
 

Lav reklame for Lænken! 

 
De nye foldere: 
 
Nye medlemmer: I sommers fik vi lavet den nye folder til brugere og pårørende:  
”Du, som er holdt op med at drikke og du, som er pårørende”. Folderen erstatter 
tidligere materiale. Landsforeningen planlægger en kampagne, hvor den skal 
formidles ud til relevante steder (se under Faglig folder), hvor borgere med alkohol-
problemer kan finde den eller få den udleveret af personalet.  
OBS: Sammen med folderne til brugere/pårørende følger labels med jeres lokal-
forenings data. Husk at sætte dem på folderne inden uddeling. 
 
Faglig folder: Som nævnt før er der lavet en ny folder, som henvender sig til 
fagligt personale, som møder mennesker med alkoholproblemer:  
”Sociale fællesskaber som supplement til alkoholbehandling”.  Med folderen 
ønsker vi at fortælle om Lænkens arbejde, at vi er et supplerende tilbud til 
alkoholbehandlingen – et tilbud som kan støtte og fastholde brugere/pårørende 
i deres beslutning om at gøre noget ved et alkoholproblem. Folderen er tænkt at 
formidles til personale f.eks. i misbrugsbehandlingen, på væresteder, psyk. 
modtagelser, hos praktiserende læger m.fl., for således at forbedre samarbejdet med disse steder.  
OBS: Den faglige folder er ikke tænkt til at uddele til nye medlemmer eller at ligge fremme på 
f.eks. biblioteker og lign. Den er forbeholdt fagligt personale. 
 
Begge foldere kan ses på vores hjemmeside under Foldere/Pjecer. På den kommende Idé & Aktiv 
weekend i oktober vil folderne blive præsenteret, og her vil Landsforeningen orientere om 
strategien for uddelingen. Tanken er, at vi skal kontakte bla. behandlingsstederne lokalt og mødes 
for at styrke samarbejdet med Lænken. Mere om det d. 24-25. oktober. 
 

Opslag – både til ’rigtige’ opslagstavler ude i byen og til de sociale medier:  
Næstved Lænken lagde et scan af annoncen fra 3F bladet på deres egen Facebook 
side og fik ca. 70 besøg på Lænkens hjemmeside indenfor 14 dage!  
Vi har nu lavet opslag til hver lokalforening, og de kan hentes på hjemmesiden. 
Opslagene har link direkte til jeres lokalforening. De kan dels printes (PDF-
versionen) og klippes ud til f.eks. supermarkedets opslagstavle. Yderligere er der 
en JPG-version, som I kan uploade på f.eks. jeres egen Facebook side eller andre 
sociale medier. Se opslagene for hver forening her: www.laenken.dk/opslag  

 
Husk at melde ind om jeres kommende aktiviteter!  
Lænkens hjemmeside modtager fortsat gerne mails om jeres kommende sociale arrangementer. 
Skriv arrangement titel, dato og gerne starttid. Mail til Georg web@laenken.dk eller sekretariatet. 
Så kommer det på hjemmesiden under jeres forening. Lænkens Facebook side modtager også 
gerne nyt om stort og småt. Her kan I selv uploade det. Michael fra Køge er redaktør og godkender 
opslag. Han kan også kontaktes på mail mrmickeylund@gmail.com  

Det giver synlighed og PR, når vi løbende lægger nyt op – og så er det ganske gratis! 
  

______________________________________________________________________________________ 
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Kommende aktiviteter udbudt af Landsforeningen 

 
 Endagstur til Egeskov slot 12/9: Tilmeldingsfrist var d. 24/8.  
   Turen er gratis for medlemmer. 
 Stiftelsesfest 3/10: Frist 14/9. Gratis for medlemmer. 
 Miniefterårsferie 12-16/10: Frist var d. 24/8.  
 Idé & Aktiv 24-25/10: Frist er d. 17/9 
 Kursus for pårørende 7-8/11: Frist er d. 17/9. 
 
Læs mere på opslagene i jeres forening, samt på hjemmesiden: 
www.laenken.dk/aktiviteter-og-kurser 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Vores nye medlemsdatabase – vil I kobles på? 

 
Kontakt sekretariatet, hvis jeres forening gerne vil have mulighed for selv at tilføje nye medlemmer 
og redigere medlemsdata. Tilbuddet er fortrinsvis til kasserer og/eller formand i jeres forening 
(evt. en anden fra bestyrelsen, som er lidt øvet i PC-brug).  
I får tilsendt link og en nem vejledning. Og der er selvfølgelig support, hvis det driller. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

De mange nye skemaer og blanketter 
 

Hvorfor mailer vi to slags skemaer ud om samme ting,  
og hvilket et af dem skal man bruge? 
 
 Word (DOC) er for jer, som vil udfylde på en PC og maile filen.  
 
 PDF er for jer, som vil udfylde i hånden, scanne og maile. 
 

Standard skemaer og blanketter kan altid findes i nyeste udgave på hjemmesiden: 
     Se: www.laenken.dk > Lokalforeninger > Foreningsmaterialer > Dokumenter 
 
Aktivitets-/kursustilmeldinger kan findes under aktiviteten på hjemmesiden.  
      Se: www.laenken.dk > Aktiviteter/Kurser 
 
Sekretariatet håber, at det nye udseende med formularfelter gør det mere overskueligt og lettere 
at udfylde, samt at flere og flere vil udfylde på PC. 
Men vi er også bevidst om, at ikke alle har lige meget ”PC-snilde”, og foretrækker at udfylde i 
hånden. Kontakt gerne Bettina, hvis det driller.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Økonomi / bevillinger  
 
 Augustinus Fonden har ekstra ordinært bevilget Kr. 90.000., som går til Egeskov Slot turen. 
 Socialstyrelsen har bevilget et nyt driftstilskud. 
 Socialstyrelsens pulje SærligSoc er til særlige sociale formål. Lænken planlægger en ansøgning. 
 

  
______________________________________________________________________________________ 
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Find hurtigt den side du ønsker på hjemmesiden – brug søgefunktionen 

 
På PC’ere er der en lup th. i hovedmenuen eller i bunden på alle 
sider af hjemmesiden. På smartphones findes søgefeltet nemmest i 
bunden på alle sider. 
 
Skriv et ord og søg. Skriv ikke lange tekster, så giver søgningen 
næppe resultat. Du kan også klikke ”Indhold” eller ”Indeks” og se 
en oversigt for alle sider. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Den nye bestyrelse 2020/2021 

 
Bestyrelsen har haft deres første møde d. 3. august efter repræsentantskabet i Køge i juni. Næste 
gang de mødes er til arbejdsweekenden d. 18-20. september. 
 

 
 

Lænkens medlemmer i Landsforeningens bestyrelse pr. 13/6 2020 
Bagerst fra venstre:  

Tonny (Hvidovre), Kurt (næstformand, Guderup), Hanne (nyvalg, Hvidovre) og Mia (Maribo). 
Forrest fra venstre:   

Peter (Lyngby), Henrik (Formand, Amager), Michael (Køge) og Jens (nyvalg, Lyngby). 
Herudover deltager Søren Brøndum fra Novavì’s bestyrelse. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Forenings Nyhedsbrev & Lænkens Nyhedsmail  
 
Du har netop læst vores interne nyhedsbrev, som kun udsendes til 
foreningerne. Det kan også læses på hjemmesiden – se under 
Lokalforeningsnyheder. 

 

Lænken udsender yderligere en nyhedsmail, som alle kan tilmelde sig. Det kan du gøre på vores 
hjemmeside nederst på forsiden med din e-mail. 

 

 
 

 

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. 

 


