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Lænkens interne Nyhedsbrev december 2020 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser m.fl. 
 

www.laenken.dk 
 

 

 
 

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

______________________________________________________________________________________ 
 

Midlertidigt lukkede foreninger - igen 

 
Så måtte vi igen lukke alle foreninger – desværre. Mail gerne til hjemmesiden, om I 
tilbyder tlf.rådgivning og oplys tlf.numre og evt. dage/tider. Samt om jer i rådgivnings-
foreningerne fortsat har tilbud om antabusadministration. Så kommer der en notits under 
jeres forening på hjemmesiden. Har I Facebook-side, så husk at opdatere den! 
  

______________________________________________________________________________________ 
 

Efterårskampagne 2020 

 
Lænken bakkede op om Uge40 kampagnen af Alkohol & samfund i samarbejde 
med TV2 med en særforside på hjemmesiden. Udover det fik vi en hel del 
omtale forskellige steder i efteråret med bla. Tonny fra Hvidovre og Jessica fra 
Sønderborg. Og Ishøj Lænken havde besøg af TV-Ishøj. Desuden havde vi en 
annonce i bladet Alt for Damerne. Senest fortæller Rikke fra Sønderborg om, 
hvad der ændrede hendes liv. 
Dejligt at I lokalt hjælper med at skabe opmærksomhed omkring Lænken – tak for det!  
I kan læse mange af historierne på hjemmesiden under Lokalforeningsnyheder og/eller under de 
enkelte foreninger. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Landsforeningens arrangementer i efteråret 

 
Stiftelsesfesten og Pårørende kursus måtte 
desværre aflyses. Heldigvis blev turen til Egeskov 
slot gennemført med næsten 100 deltagere og i 
Uge 42 familieferien deltog knap 50. 
Og også Ide & Aktiv lykkes det at afvikle med 30 
deltagere. Temaerne i weekenden var sociale 
medier og Lænkens PR-kampagne. Sidstnævnte 
omhandler brevkampagne og kommende 
samarbejdsmøder med lokale behandlingssteder 
m.fl.  
Foreningerne, som ikke deltog i Ide & Aktiv, har 
fået tilsendt materialet. Senere udsendes en 
opsamling fra weekenden samt Power Point 
oplægget fra firmaet ”Ingerfair”. 
Normalt ligger der en aktivitetskalender klar nu for 
det kommende halvår, men den forventes tidligst 
sidst i januar.  

 
 

 
 

http://www.laenken.dk/
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Brevkampagne startet 

 
Knap 400 breve er i oktober udsendt fra Landsforeningen til 
praktiserende læger. Adresserne er fundet i området 
omkring vores foreninger. Hvor der er flere foreninger nær 
hinanden, er der lavet en geografisk opdeling.  
I provinsen med større spredning er der valgt et større 
område, da medlemmer typisk gerne rejser længere her.  
Kuverterne indeholder et følgebrev, en folder med faglig 
information om Lænken, samt 5 foldere med information på 
bagsiden om jeres lokalforening, som er til uddeling til interesserede patienter.  
Får I henvendelser fra nye brugere og/eller læger i de kommende måneder, så spørg gerne, hvor de 
har hørt om Lænken fra. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Få link til jeres facebookside fra hjemmesiden 
 

Har I en lokal Facebookside, så send gerne linket til landsforeningen. Så lægger vi 
det på hjemmesiden under jeres lokalforening – se efter det blå symbol under de 
enkelte foreninger. Selvom jeres Facebook side er en lukket gruppe, kan vi godt 
tilføje linket på hjemmesiden, hvis I ønsker det.  
HUSK også at lægge et link på jeres Facebookside til Lænkens hjemmeside!  

I kan enten linke til hjemmesidens forside www.laenken.dk eller linke direkte til jeres lokalforening 
på hjemmesiden. 
Landsforeningen arbejder på en guide for bla. brug af Facebook, som skal medvirke til at skabe god 
PR for Lænken. Mere om det i det nye år. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Får du nyhedsmails og andre vigtige mails fra Landsforeningen? 
 
Måske har du ved din medlemsregistrering sagt nej til 
nyhedsmail? Eller du har ikke oplyst din mailadresse.  
 
Har du senere hen meldt dig til Nyhedsmail via hjemmesiden, så 
hjælp sekretariatet med opdatering i medlemsdatabasen.  
Send os en mail til LF@laenken.dk med dit navn og din mail om, 
at du gerne modtager nyhedsmail og vigtige meddelelser fra LF.  
 
Så går du ikke glip af vigtig information. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Kort nyt fra landsforeningens bestyrelse 

 
  Michael er fratrådt Landsforeningens bestyrelse i oktober.   
  Der er bestilt nye selvklæbende kontingent mærker, som tages i brug efter nytår.   
  Bestyrelsen holder arbejdsweekend d. 15-17. januar. Forårets aktiviteter besluttes på mødet.  
  Repræsentantskabet 2021 afholdes d. 8. maj på hotel Comwell i Odense. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

mailto:LF@laenken.dk
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Hvad laver de mon i "Landsforeningen"? 

 
Tjaah, hvem er Landsforeningen egentlig?  
Er det bestyrelsen, er det hele sekretariatet eller ...  
 
Bestyrelsen: Fra hele landet mødes de en gang om måneden til bestyrelsesmøder på Amager. 
Derudover afholdes 2 arbejdsweekender på hver tre dage. Og de deltager alle i Repræsentant-
skabet og Ide & Aktiv, hvor de møder dagen før os andre. Yderligere har medlemmerne af 
bestyrelsen udvalgsopgaver, delopgaver, møder med eksterne organisationer, afvikling af 
kurser/aktiviteter mm. Enkelte bestyrelsesmedlemmer er tillige meget aktive i den lokale forening 
som f.eks. formænd eller kasserer.  
 
Sekretariatet: For tre år siden var der 4-5 ansatte plus formand. I dag er der én ansat (30 
timer/uge) plus formanden. Driftsopgaver for vores organisation er mangfoldige og samtidig 
serviceres lokalforeningerne. Formanden skal også passe diverse eksternt lænkearbejde, bla. 
bestyrelsespost i Novavì, deltagelse i Lænken/Novavì brobyggerudvalg og diverse andet som 
repræsentant for Lænken. Yderligere trækker Landsforeningen lidt på timelønnede konsulenter til 
specifikke opgaver, samt enkelte frivillige er tilknyttet sekretariatet som support. 
 
Så Landsforeningen laver skam meget, men en del er det måske lidt usynligt i dagligdagen. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Lænken.dk eller Laenken.dk 

 
Det er lykkes os i efteråret at få registreret domænet ”lænken.dk” med ”æ”. Domænet har været 
registreret andet steds, men er nu blevet ledigt.  
Dvs. du kan både finde vores hjemmeside under laenken.dk og lænken.dk – evt. skrive ”www.” 
foran. Hvis du googler, behøver du ofte kun at skrive ”lænken”.  
Vi planlægger dog ikke pt. en større ændring af vores tryksager mv. med vores ’ekstra’ web-
adresse. 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Foreninger og medlemmer 

 

ønskes en glædelig jul og et godt nytår! 
Landsforeningen siger tak til alle 
for året, der gik. 
 
Og så er vi i øvrigt mange, som glæder  
os til at Covid-19 vaccinen snart kommer! 

 

  

 

 
 

 

Hold jer opdateret på Lænkens Facebook og hjemmeside 
www.laenken.dk 

Nyheder, aktiviteter, opdateret forenings-info, dokumenter, materialer og meget mere… 
Her finder I også tidligere udsendte Nyhedsmails og Forenings Nyhedsbreve. 

Oplys os gerne om lokale aktiviteter, ændringer i foreningsdata, tips om omtale, åbent hus mm. 
Send en mail til web@laenken.dk eller LF@laenken.dk 

 

http://www.laenken.dk/

