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Lænkens interne Nyhedsbrev april 2022 

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.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Har I indsendt valgskema 2022 og regnskab for 2021? 

 
Hvis ikke, må I meget gerne sende skemaet med 
valg til bestyrelse m.fl. samt jeres årsregnskab. 
Fristen er d. 15/4.  
Se mailen fra Landsforeningen sendt d. 15/2 eller 
hent materialet på hjemmesiden.  
På forhånd tak. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Annonceringer og PR  

 
Lænken annoncerer på 3F hjemmesiden 
I april måned har vi denne annonce på deres 
www-forside for fagbladet 3F.  
Annoncen kan ses i april måned her 
www.fagbladet3f.dk 
 
I kan hente jpg-filen på Lænkens 
hjemmeside i to forskellige formater:  
 
   www.lænken.dk > Mest for medlemmer > Opslag & Annoncer 

 
Eller kontakt hjemmesiden for tilsendelse af filer af vores 
forskellige opslag og annoncer. 
 

Videoskærme i Novavì ambulatoriets  
venteområde er startet 
I Hvidovre har de fået skærm sat op. På Amager forventes den at være klar efter påske. 
Lænkens PR-video er lavet, men efter feedback fra de ventende, skal den have en let 
revidering til version 2. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Der skal fremover betales  
lidt for enkeltværelser 

 
På kurser, konferencer, arrangementer m.m. er det besluttet, 
at enkeltværelser fremover koster Kr. 400.   
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Landsforenings kurser og aktiviteter forår/sommer 

 
Ændringer: 
Stiftelsesfesten ændres til et weekendophold, som tilbydes hvert 2. år for medlemmer. 
Første gang vil være i efteråret 2023. 
Ide & Aktiv 2022, som var planlagt til d. 5/11 i år, udskydes til foråret 2023. Her vil nogle af 
emnerne bla. være ny hjemmeside og ny Facebookside. 
 
Øvrigt planlagt er: 
 Åbent hus i Landsforeningen med frokost lørdag 23. april kl. 12:00 – læs mere senere. 
 Repræsentantskab 2022 lørdag 21. maj  med tilmeldingsfrist senest d. 25. april.  
   Fristen gælder også sager, som ønskes behandlet. 
 Sommertræf 2022 – Uge 27: Miniferien i dagene d. 4 - 8. juli. 
   Frist d. 19. maj. Invitation forventes mailet ud snart. 
 Fællestur til Den Gamle By i Århus lørdag 27. august – glæd jer! 
 Vær OBS på Kontaktmedarbejderkurset d. 24-25/9. Det er to år  
   siden sidst, så vi bliver nok mange på kurset. Det er godt at få gen- 
   opfrisket det, hvis det er 5 år eller mere siden sidst, du deltog.  
 
Se mere om aktiviteterne på hjemmesiden og når invitationer udsendes. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Foreningskursus 1+2 afholdt i weekenden d. 2-3. april 
 
Kurset var ændret i forhold til tidligere, idet der både var basisviden om Lænken samt 
information om kontaktpersonarbejdet. Der deltog 16 i kurset, som forløb rigtig godt.  
Vi havde alkoholbehandler Jette fra Amager Novavì til at undervise i Antabus, samt at man 
skal 'passe på dig selv' som lænkefrivillig.  
Alle var glade og fik virkelig noget ud at det. Tilslut gav deltagerne gode evalueringer ved   
afslutningen.  
Landsforeningen takker for den store opbakning med en fin deltagelse fra foreningerne. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Har I ændringer omkring påsken  
vedr. åbningsdage/-tider? 

Send gerne en mail til web@laenken.dk, 

så vi kan annoncere det på hjemmesiden. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Lænken har indgået samarbejde med Recovery Bulls, Kbh. 
 

 Foreningen har afdelinger rundt om i Danmark, og er et 
idrætsfællesskab, som bygger på samhørighed, 
frivillighed og kærlighed.  
De tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter 
kan løfte livsglæden hos mange sårbare og udsatte, og 
kan være et godt tilbud til dem, som ikke normalt 
melder sig ind i de gængse sportsklubber. 

 
Måske er det noget for dig som et supplement til Lænkens fællesskab. 

Tjek dem ud her: www.recoverybulls.dk – de er ikke så farlige, som de lyder      
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Mest besøgte lokalforeninger på hjemmesiden for tiden: 
 
Sønderborg og Lyngby får flest besøg på hjemmesiden i følge statistikken. Det skyldes 
sikkert, at begge foreninger er flittige til at annoncere egne arrangementer.  
 
Hjemmesiden modtager fortsat meget gerne mails om kommende arrangementer.  
Jeres medlemmer er glade for, at de nemt kan tjekke kommende datoer og frister. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Se Landsforeningens nye lokale lørdag d. 23/4 kl. 12.00 

 
Alle medlemmer er inviteret på frokost på dagen  
på adressen Kamillevej 4, 1. sal, 2770 Kastrup.  
Det sker i anledning af vores nyrenoverede 
kontorlokale, samt forsinket fejring af  
Landsformand Henriks 60-års fødselsdag.  
I kan få transport refunderet ved samkørsel og/eller 
brug af offentlig transport ved at sende dokumentation 
efter dagen.  
Sidste frist for tilmelding til Sekretariatet er d. 11/4. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Tre af Lænkens foldere er opdateret 
 

”Fakta om alkohol”, ”Test dine alkoholvaner” og 
”Antabus” er let revideret til en 2022-version. De er 
bla. tilpasset Sundhedsstyrelsens nye genstands 
grænser ”10/4”. I kan printe folderne ud selv eller 
bestille et antal i sekretariatet.  
Se www.laenken.dk/foldere-pjecer 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Lokalforeningsliste vedlagt dette nyhedsbrev:  
 
Tjek gerne om informationer er rigtige ellers send en mail til LF eller hjemmesiden.  
Har I meldt ændringer via valgskemaet, så vil det snart blive opdateret på hjemmesiden + listen. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

God påske til alle jer ude i  
lokalforeningerne, og tak  
for jeres arbejde til gavn for 
Lænken og vores  
Fællesskab uden alkohol. 

 

 
 

 

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 


