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Lænkens interne Nyhedsbrev august 2021 

Fra Landsforeningen til lokalforeningernes bestyrelser m.fl. 
 

www.lænken.dk 
 

 

 
 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

Nye tilskud 

 
Foreningerne og Kredsråd kan nu igen få tilskud til 
temaarrangementer. Og foreningerne kan få et årligt tilskud 
til annonceringer. Yderligere er det igen muligt, at 
foreningerne kan søge tilskud til festligholdelse af deres 
foreningsjubilæum. (LF-meddelelse vil blive udsendt senere). 
 
Tilskuddene skal ansøges via sekretariatet i god tid i forvejen, for at blive behandlet på 
Landsforeningens bestyrelsesmøder. Læs om tilskuddene og betingelserne på 
hjemmesidens Dokumentsamling.   
_________________________________________________________________________________________ 
 

To lokalforeninger er desværre lukket helt 

 

I maj måned måtte Gribskov give op efter lang tid, hvor der ikke var søgning til foreningen. 
Og her i august har Aabenraa også måtte lukke.  
 
Tak til alle involverede som igennem årerne har ydet et flot stykke arbejde! 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Kommende aktiviteter 
 

• Lænkens Stiftelsesfest d. 2/10 
Afholdes på Amager. Tilmeldingsfrist på listerne i foreningen er d. 16/9. 
 

• Efterårstræf 2021 d. 18-22/10 
Tilmelding snarest og senest d. 2/9! 
 

• Pårørende Weekend (kursus) d. 6-7/11 
Tilmeldingsfrist d. 17/9. 

 
Læs mere om aktiviteterne på vores hjemmeside. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Adgang til medlemsdatabasen for jeres forening 

 
Kontakt Landsforeningen for oprettelse og oplys hvilket medlem, som skal have adgang. Så 
får I tilsendt information, vejledning og kodeord. Evt. kan to i en forening få adgang.  
Skriv til lf@laenken.dk 

 
 

 

http://www.lænken.dk/
mailto:lf@laenken.dk
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Lænkens strategi og initiativer for at få nye medlemmer 

 
I 2020 havde Landsforeningen (LF) travlt med at lave ny folder til brugere/pårørende og en 
folder til behandlingsstederne samt lægerne. Yderligere blev der orienteret om  strategien 
på Ide/Aktiv weekenden, hvor der blev uddelt en mappe om samme. Mappen er også 
sendt til de foreningerne, som ikke deltog i weekenden.  
 
LF udsendte  i november næsten 400 breve med materiale og følgebrev til praktiserende 
læger i lokalområdet ved vores lokalforeninger. Derudover er der annonceret forskellige 
steder. Og vi har arbejdet med forbedringer på hjemmesiden, som skal gøre den mere 
venlig overfor nye. Endelig er der informeret via Nyhedsmails, som også mange 
professionelle abonnerer på. 
 
Brevkampagnen bliver gentaget i år i slut september / primo oktober i 
forbindelse med Uge40. I Storkøbenhavn sker det i i år i et samarbejde 
med Novavì, hvor de også lægger deres materiale med.  
Og LF sender igen materiale ud til de øvrige læger, som vi har på listen i 
Danmark. Denne gang vil vi også sende til væresteder og misbrugs-
/behandlingsstederne i foreningernes lokalområder.  
 
Nu er det Landsforeningens håb, at I ude i foreningerne vil tage bolden op. Dvs. forsøge at 
skabe direkte kontakt og samarbejde med være-, misbrugs- og behandlingssteder i jeres 
nærområde og fortælle om Lænkens tilbud.  
 
Landsforeningen tilbyder gerne hjælp med at få et indledende møde i stand og sende en 

repræsentant til mødet. Start med at kontakte sekretariatet       
_________________________________________________________________________________________ 

 

Husk at indberette fra jeres generalforsamlinger, hvis I har afholdt i år 

 
Vi genbruger skemaerne fra 2020. Find dem på Dokumentsamlingen på hjemmesiden. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Har I planlagt aktiviteter i forbindelse med FrivilligFredag og Uge40? 

 
Lænken kan ikke få for meget PR!  
 
Og lokalt er det vigtigt at oplyse, at vi står klar med vores 
tilbud. Det giver sjældent nye medlemmer her og nu, men 
så viser vi flaget lokalt til jeres borgere. Og kommunen, 
som bevilger os støttekroner, bemærker jer også.  
 
Overvej også gerne om I vil lave noget i Uge40 – f.eks. at 
holde åbent hus med lidt sandwich og vand. 

 
Oplys meget gerne Lænkens hjemmeside om en aktivitet til web@laenken.dk, så vi kan 
annoncere det. Vær OBS på, at mange kommuner, lokalaviser og lign. har online ”Det sker” 
sider, hvor I måske helt gratis kan oplyse om jeres åbent-hus eller anden aktivitet. 
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Helsingør fejrer 65-års jubilæum 

 
Foreningen inviterer til reception med en frokostbuffet 
lørdag d. 25. september kl. 13.00.  
 
Vær med til at fejre vores ”gamle” lokalforening, og 
tilmeld dig til Helsingør senest d. 10/9.  
 
Tillykke til Helsingør med et langt sejt træk! 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Ændringer på hjemmesiden 

 
Antallet af nyheder på forsiden er begrænset lidt i forhold til tidligere. Man kan klikke sig 
videre til hele oversigten på ”Aktuelt og Nyheder”.  
 
Flere andre sider har flyttet plads. Det er siderne, 
som primært bruges af medlemmerne. De er nu 
samlet under et menupunkt ”Mest for medlemmer”, som giver et godt overblik. Der har 
været lidt fejl i nogle links de seneste uger, men alt skulle være rettet nu og virke. 
 
På PC-skærme finder I det, som et nyt menupunkt. På de mindre skærme som f.eks. 
smartphones, finder man det lige under rubrikken ”Kontakter i Lænken” eller klik på 
menu-symbolet øverst til højre (de 3 grønne linjer). 
 
Bemærk også Sekretariats-siden, hvor der nederst er tilføjet diverse praktiske kontakter. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Rund fødselsdag 
 

Vores allesammens Landsformand for Lænken,  
Henrik, fyldte 60 år d. 20. august. Tillykke!  

 
Pas nu godt på dig selv, så vi kan have gavn af dig 

i mange år fremover         
Mon Henrik så giver kage på et tidspunkt…?! 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

Hold jer opdateret på Lænkens 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 

 

http://www.lænken.dk/

