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Lænkens interne Nyhedsbrev april 2021 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser m.fl. 
 

www.lænken.dk 
 

 

 
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

Har jeres kommunes hjemmeside oplysninger om, hvor man kan få 
behandling til et alkoholproblem? 

 
Er det nemt at finde det på kommunens hjemmeside som borger? Det er god ide at tjekke 
efter. Her menes ikke om kommunen henviser til en lænkeforening, men om den henviser 
til et professionelt behandlingssted.  
  
Hvis oplysningerne på kommunens hjemmeside er svære at finde eller mangelfulde, kan I 
som lokalforening – og som repræsentant for brugerne - forsøge at rette henvendelse til 
kommunen om en forbedring. 
 
Lænkeforeninger er ofte nævnt på andre hjemmesider. Enten på kommunens frivillige-
sider, på Frivilligcenter-sider og/eller i en lokal ”social håndbog”.  
Er I nævnt, så tjek at oplysninger fortsat er opdateret og få gerne tilføjet et link til jeres 
lokale foreningsside på vores hjemmeside. 
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

Kommende Landsforenings aktiviteter 2021 

 
Meget er usikkert endnu om LF-arrangementerne 2021 kan gennemføres. Følg derfor også med på 
hjemmesiden og Facebook. Følgende er under planlægning: 
 

• Repræsentantskab d. 29. maj (invitation mm. er sendt pr. mail d. 17/3) 
• Bestyrelse- og Kassererkurset 12-13. juni 
• Sommertræf d. 5-9. juli (uge 27) 
• Stiftelsesfest d. 2. oktober  
• Efterårstræf d. 18-22. oktober (uge 42) 
• Pårørende kursus 6-7. november 

  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Har I egen Facebookside? Og fortæller den om, hvad I står for? 

 
Tjek om den faktisk fortæller, hvad I er for en forening og hvad I tilbyder.  
I kan enten skrive lidt om jeres formål, eller der kan blot stå ”Fællesskab uden 
Alkohol”.  
Ikke alle ved jo hvad Lænken står for.  
 

Husk at lave link til www.laenken.dk eller til jeres lokale side på hjemmesiden. Har I lagt 
jeres lokalforenings kontaktoplysninger på og åbningstider, så tjek om det hele stadig er 
opdateret. 
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Forsiden på vores hjemmeside er forbedret 

 
På Ide og Aktiv i efteråret var der lidt kritik af forsiderne på hjemmesiden. Den gik blandt andet på, 
at det vigtigste skulle fremhæves (Hjælp med alkoholproblemer), samt at diverse ”flimmer” skulle 
nedtones.  
Kritikken er efterkommet, så at smartphone-version er forenklet med rigtig prioritering. Det 
samme er forsiden på PC, hvor øverste del handler om, hvem vi er og hvad vi tilbyder, samt med 
links til hvor man finder behandling. Dias- og tekst-båndet er taget af, og erstattet med et område 
med nyheder og aktuelt.  
Husk at hjemmesiden skal kunne interessere og oplyse flere grupper end blot kommende 
medlemmer. Der skal også være noget for nuværende medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, 
behandlere, praktiserende læger, politikere m.fl.  
Så den skal således tjene mange formål og ikke kun være for kommende brugere. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Nye kontingentmærker er i brug 
 
Så er de nye medlemsmærker trykt, og nogle foreninger har allerede købt 
ark. De er selvklæbende, og der er 54 stk. på hvert ark.  
 
Prisen er 1.350 kr. pr. ark. De kan som sædvanligt bestilles i sekretariatet. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Lokalforeninger: Har I styr på foreningens logins og koder?! 
 
I dag skal vi holde styr på mange logins og koder. Ét betroet bestyrelses-
medlem - som står for det hele - kan pludselig beslutte at forlade 
foreningen eller blive alvorligt syg. Og så er der ingen andre, som har 
adgang til det forskellige. Så kan I løbe ud i større problemer! 
 

Derfor bør mindst to i foreningen have adgang til diverse logins. Det behøver ikke nødvendigvis 
være de samme to til det hele.  
Eksempler på logins som mange lokalforeninger har: Forenings-NemID og ditto e-boks, e-mail, 
Facebook, netbank, netværk, foreningens PC-administrator, medlemsdatabasen mm. 
 
For det meste kan andre hjælpe med at genskabe adgang og slette tidligere brugere. MEN det kan 
både være besværligt og tage lang tid. Tjek derfor gerne i bestyrelsen, hvad I har særlig adgang til, 
samt om der er to til det. 
Bemærk også, at i dag er mange adgange personlige med eget login plus kode og/eller med 
NemID. Det er en fordel, da man så nemt kan udelukke nogle, som måske ikke længere skal have 
adgang. Det er ikke altid smart at dele et login. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Novavì Symposium 2021 afholdes digitalt d. 8. september 2021 

 
Emner: ”Hvordan øger vi effekten af misbrugsbehandlingen? Hvad forandrer politikken på 
misbrugsområdet? Med symposiet sætter Fonden Novavì fokus på det, der optager to centrale 
forskere på misbrugsområdet lige nu.” Det vil formentlig foregå på engelsk. 
Læs mere på www.novavi.dk/novavi-symposium-2021 hvor man også kan tilmelde sig. 
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Husk FrivilligFredag d. 24/9 2021 

 
Tjek med jeres Frivilligcenter lokalt, om hvad de planlægger. 
Overvej også gerne om I vil lave en lokal aktivitet i den 
efterfølgende Uge40 - f.eks. at holde åbent hus med lidt 
sandwich og vand/kaffe.  
Skriv meget gerne til Lænkens hjemmeside om en aktivitet på web@laenken.dk, så vi kan 
annoncere det.  
Vær også OBS på at mange kommuner, lokalaviser og lign. måske har en online side med 
”Det sker”, hvor I helt gratis kan oplyse om jeres åbent hus eller anden aktivitet. Og husk, 
at I kan låne roll-ups, brochureholdere mm. hos Landsforeningen. 
Alkohol & Samfund har i øvrigt ’overtaget’ Uge40-kampagnen fra Sundhedsstyrelsen, og 
de  havde stor succes med deres samarbejde med TV2 sidste år. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Bestyrelsens møder i foråret  (digitale møder = afholdes via internettet) 

 
1/3 

15/3 
16/3 
23/3 
12/4 
3/5 

7-9/5 
29/5 

Bestyrelsesmøde afholdt pr. telefon. 
Henrik og Bettina deltog i webinar ”Topmøde om kvalitet i alkoholbehandlingen” 
Henrik og Peter deltog i digitalt Brobygningsmøde med Novavì. 
Henrik, Hanne og Bettina deltog i Frivilligrådets digitale årsmøde. 
Bestyrelsesmøde - afholdes digitalt. 
Novavì’s og LF’s bestyrelser holder et fællesmøde. 
Bestyrelsen afholder (forsinket) arbejdsweekend. 
Repræsentantskabet i Odense. 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Landsformand Henrik skriver… 

 
Lænkeforeningerne holder desværre fortsat lukket. Pt. lyder det som om, at 
genåbningen vil ske sidst i maj og måske med et Coronapas.  
Forhåbentlig får vi mulighed for at holde Repræsentantskabsmødet, som er 
flyttet til den 29. maj 2021.  
 
Når vi ikke har mulighed for at mødes i foreningerne, så håber vi, at I holder 
kontakten til hinanden. Vi ved, hvor meget det betyder, og Lænkeånden skal 

leve videre efter Corona. Landsforeningen opfordrer lokalforeningerne til at lave et lokalt gensyns-
møde i uge 16 ”Vi går sammen hver for sig” – information er sendt ud til bestyrelserne.  
 
Landsforeningen og sekretariatet kan som altid kontaktes via mail og telefon. 

 

 
 

 

Hold jer opdateret på Lænkens Facebook og hjemmeside 
www.lænken.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 

 


