
Lænkens interne Nyhedsbrev oktober 2018 
Til lokalforeningernes bestyrelser 
 
Mailes videre til bestyrelsen eller print ud til omdeling  

 

 
 

 
Side 1 

 

Nyheder til lokalforeningerne 
 
Siden sommer er der kommet en del nyt, som vi her gerne vil samle op på og formidle ud til bestyrelserne, 
samt andre som aktivt deltager i Lænkens arbejde. Noget er orienteringer til kredsrådene, meddelelser fra 
LF, opdateringer af materialer mv. Andet er måske ikke meddelt før. 
Med denne interne nyhedsmail vil vi gerne sikre, at informationerne når ud til alle til gavn i det lokale 
arbejde. Mail derfor gerne videre til medlemmerne i bestyrelsen m.fl. eller print ud til omdeling. 
 
Venlig hilsen Landsforeningen 

______________________________________________________________________________________ 
 

Tjek jeres forenings oplysninger på hjemmesiden – måske er der sket ændringer.  
 
Der sker løbende mindre ændringer i lokalforenings oplysningerne. Åbningstider justeres, ny e-mail eller 
nyt tlf.nr. eller ny kontakt mm. Derfor er det en god ide lige at klikke ind på jeres foreningsside jævnligt og 
tjekke oplysningerne. Har I en lokalforeningsfolder bør den også tjekkes. 
Ændringer mailes til Landsforeningen: LF@laenken.dk 
 
Tjek din lokalforenings data via denne liste       
www.laenken.dk > Lokalforeningerne > Oversigten > Bynavn 

______________________________________________________________________________________ 
 

Foreninger med ny adresse 
 
Gribskov Lænken er i sommers flyttet tilbage på Holtvej 8 ved Græsted Syd st. 
Rødovre Lænken flytter til ny adresse d. 11/10.  

______________________________________________________________________________________ 
 

Fortæl om jeres lokale aktiviteter på hjemmesiden - det er nemt gjort! 
 
Vi vil rigtig gerne have, at flere bruger muligheden på hjemmesiden for at annoncere jeres arrangementer. 
Mange medlemmer vil gerne orientere sig denne vej. Og kommunen, misbrugscentre m.fl. kan se, at der 
sker noget lokalt. I skal blot maile nogle få oplysninger. Tilmelding sker selvfølgelig fortsat i foreningen.  
 

• Kommende lokale arrangementer til annoncering på hjemmesiden sendes til Georg på mail 
georg22@kabelmail.dk     Oplys: Afdeling, arrangement navn, dato, evt. starttid. 

• Kredsarrangementer kan nu også annonceres på hjemmesiden. De sendes også til Georg pr. mail. 
Oplys: Kreds, arrangement navn, dato, evt. starttid. 

• PR-arrangementer er meget velkomne som f.eks.: Åbent-hus, deltagelse i stande som f.eks. til 
FrivilligFredag, seniormesser, kulturdage mm. 
Oplysninger mailes også til Georg - evt. kontaktes I for supplerende information. 

• Nyheder til hjemmesiden (tidligere bragt i Nyt fra Lænken) modtages gerne. F.eks. omtaler af 
afholdte arrangementer sendes til LF@laenken.dk  Ved evt. vedlagte foto forudsætter LF, at alle 
personer på billedet har givet deres accept for offentliggørelse. 
Lokalforeningsnyheder kan bla. læses her     
www.laenken.dk > Lokalforeningerne > Lokalforenings nyheder 

 
HUSK at al omtale af vores aktiviteter er god PR for Lænken!  
Vi behøver jeres hjælp til at synliggøre os mere og få støtte kroner. 

______________________________________________________________________________________ 
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Se Landsforeningens nye lokaler og ønsk Bettina tillykke d. 15/10 
 
Husk receptionen i Landsforeningen d. 15/10 kl. 15-18. i anledning af vores nye lokaler i Amager Lænken 
Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4, 1. sal, 2770 Kastrup. Samtidig fejrer vi Bettina som har 25 års jubilæum! 
 
Læs mere  
www.laenken.dk > Aktiviteter/Kurser > Reception… 

______________________________________________________________________________________ 
 

Foreningskursus 2 – Kontaktmedarbejderkursus d. 27–28/10 
 
Husk at der er Foreningskursus 2 ultimo oktober. Kurset vil indeholde et Antabuskursus og det afholdes i 
Hvidovre Lænken. OBS: Deadline for tilmelding er d. 11/10. 
 
Læs mere  
www.laenken.dk > Aktiviteter/Kurser > Foreningskursus 2 … 

______________________________________________________________________________________ 
 

Opdaterede og reviderede materialer 
 
Følgende forenings materialer er opdateret og går snart i trykken. Snarest efter udsendes et antal 
eksemplarer til foreningerne. I kan bestille flere pr. mail til Bettina på LF@laenken.dk  
 

• Håndbog om Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter 
• Håndbog for Lænkens Lokalforeninger 
• Vedtægter for Landsforeningen Lænken 2018 
• Lokalforeningslove 2018 

 
Se Lænkens dokumenter  
www.laenken.dk > Lokalforeningerne > Foreningsmaterialer > Dokumenter 

______________________________________________________________________________________ 
 

Bestyrelses møder i LF resten af året: D. 15/10, 19/11 og 10/12. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Novavì hjælper Lænken 
  
LUA får fremover hjælp af Novavì til lettere administrative opgaver, og har mulighed for at holde møder på 
Peter Bangs Vej. LUA samarbejder med Novavì om Ung Revers. 
Bettina er i sekretariatet mandag, tirsdag og torsdag – der er telefontid kl. 10 – 12. Efter aftale med Novavì 
arbejder Bettina på Peter Bangs Vej om onsdagen.  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Bestyrelsen opfordrer alle til at gå ind på hjemmesiden www.laenken.dk  
Det er her alle nyheder, opdaterede papirer, aktiviteter, information mv. kan læses.  

Se vores Folder om hjemmesiden  
www.laenken.dk > Lokalforeningerne > Foreningsmaterialer > Dokumenter > Folder om vores hjemmeside 
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