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Lænkens interne Nyhedsbrev december 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.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Lokalforeninger: Hvordan holder I åbent omkring jul og nytår? 

 
Send meget gerne hjemmesiden en mail om, hvilke dage jeres forening har lukket eller 
ekstra åbent. Så bliver det tilføjet under jeres forening til gavn for medlemmerne og evt. 
nye interesserede. Send en mail til Georg på web@laenken.dk snarest muligt. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

To gange 25års jubilæum  
 
D. 6/11 fejrede vi Buller i Lyngby for hans 25års jubilæum under 
foreningens fødselsdagsfest. Buller startede først i Nørrebro 
Lænken og derefter skiftede han til Lænken København, for så til 
sidst at flytte til Lyngby. 
Og d. 12/12 blev Jens fejret for sit 25års jubilæum i Roskilde 
Lænken ved deres julefrokost. Ved samme lejlighed fik Bo sin 
10års nål.  
Se omtaler om vores jubilarer på hjemmesiden under ’Lokalforenings Nyheder’ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 Tilskud, tilskud… 

 
Foreningsjubilæum: 
Man kan nu søge midler hos Landsforeningen til  
fejring af jubilæer som f.eks. 40, 50, 60, 70, 75 år.  
Husk at søge i god tid inden dagen, da det skal 
behandles på Landsforeningens bestyrelses-
møder. Ansøgningen sendes til lf@laenken.dk 

Ekstra tilskud til foreningerne: 
Her sidst på året er der en ekstra 
pengegave til lokalforeningerne fra LF. 
Alle foreninger får 10 Kr. pr. solgt 
mærke i kalenderåret 2020. Pengene 
er overført til jeres konti. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Brevkampagne sammen med Novavì  
 
I efteråret sidste år sendte Lænken breve ud til lægerne i nær-
områderne omkring vores lokalforeninger.  
Her i 2021 har vi sammen med Novavì udsendt informations-
materialer til lægerne på Sjælland. Yderligere har Lænken sendt 
materialer til væresteder/behandlingssteder.  
Og endelig har vi gentaget brevkampagnen til lægerne i 
områderne med vores Rådgivningsafdelinger i hele landet. 
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Flere PR-tiltag fra LF 

 
Novavì’s Camilla Schwalbe (Chef for Kommunikation og Public Affairs) hjælper os med 
forskelligt  PR-arbejde. Måske kender I hende fra TV2 News debatter, hvor hun ofte 
deltager. Blandt andet er planlagt: 
 Ny offentlig Facebook-side, som forventes i det nye år. Den nuværende fungerer som 
en lukket gruppe. 
 PR-video til infoskærme i venteværelset i Hvidovre og Amager. De skal køre som et 
forsøg og er et fællesprojekt med Novavì. Lænken får sin egen præsentations-video. Bliver 
det en succes, forventes det udbredt til flere Novavì ambulatorier. 
 
Herudover er der PR-tilbud fra Lænken om: 
 Jeres egen Roll-up-banner. Se LF mail fra d. 8/11 2021, samt omtalen under Aktuelt & 
Nyheder på hjemmesiden. I skal selv kontakte Sekretariatet med jeres tekstønsker. 
 Annoncer i lokalområdet: Husk også, at I kan søge annoncepenge hvert år fra LF til f.eks. 
en annonce i lokalavisen.  Mindst én forening har taget imod tilbuddet. Læs mere på 
hjemmesiden: Dokumentsamlingen > Tilskud  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Stiftelsesfesten 2021 d. 2/10 

 
Igen i år havde vi en rigtig god fest med dejlig 
mad, musik, dans, samt lænkehygge på kryds og 
tværs. Vi var i alt 62 til festen, som blev afholdt i 
Tårnbyparkens Festsal. Til næste år er der fest i 
Jylland igen. 

LUA nyt 
 
Udover deres Facebookside er LUA nu 
også på Instagram.  
Yderligere udsender LUA jævnligt eget 
nyhedsbrev.  
Se mere på www.lua.laenken.dk 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Deltager fortællinger:  
Familietræf i Jylland og Pårørendeweekend 

 
Miniferien: 61 deltagere fik nogle dejlige dage i 
Laugesens Have i uge 42. Hanne fra Aktivitetsudvalget 
har skrevet om sine indtryk, som kan læses på 
hjemmesiden. 
 
Pårørende weekend: De var en lille gruppe, men de fik et stort udbytte af weekenden!  
En deltager har sendt et indlæg til Lænken, som også er bragt på Facebook. 
  
Se begge fortællinger på www.lænken.dk  > Aktuelt & Nyheder 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Kommende Landsforenings aktiviteter 

 

• D. 7-9. januar holder bestyrelsen sin anden Arbejdsweekend. Her drøftes de større 
spørgsmål og planlægges datoer for de kommende kurser og aktiviteter.  

• D. 21. maj 2022 afholdes Repræsentantskabet på Comwell i Odense. 

• Øvrige aktiviteter / kurser meldes ud efter bestyrelsens arbejdsweekend medio 
januar. 
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Husk gerne at orientere om jeres generalforsamlinger i marts 2022 

 
Send en mail til web@laenken.dk med dato og starttid, og det tilføjes på hjemmesiden.  
Samtidig mindes om, at foreningen efter generalforsamlingen skal udfylde valgskemaet 
mv. og sende det til Landsforeningen. Så er vi fuldt orienteret om ændringer i bestyrelsen 
mm. Skemaet er gået lidt i ”glemmebogen” under Corona epidemien, men det er stadig 
noget som skal gøres.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Ombygning i sekretariatet på Kamillevej 4 

 
Vi får mere plads! Novavì har sagt ja til, at en del af venterummet 
inddrages til ekstra kontorplads til Lænkens sekretariat. Finansieringen af 
ombygningen bliver dækket af Novavì og Lænken i fællesskab. 
Ombygningen afsluttes her i december. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Ny PDF foreningsoversigt 

 
Måske har I savnet siderne med foreningsoversigter i det tidligere lænkeblad ”NfL”?  
Nu kan man altid hente en opdateret A4-PDF på hjemmesiden med overblik over vores 
foreninger, åbningsdage mv. Se www.lænken.dk/lokalforeninger/oversigten  
Oversigten er vedlagt her. Ændringer til jeres foreningsdata sendes til sekretariatet eller 
hjemmesiden. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Ny oversigt over Lænkens erkendtligheder – i daglig tale lænkenåle 

 
På hjemmesiden under ’Øvrige materialer’ er der nu en oversigt over alle Lænkens nåle og 
emblemer. Her kan I også læse uddrag af lokalforeningslove om tildeling. Er der tvivl om 
noget, kontakt da gerne sekretariatet for nærmere information.  
Nåle-oversigten er ligeledes vedlagt dette Nyhedsbrevet. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Foreninger og medlemmer 

 
ønskes en glædelig jul og et godt nytår!  
Landsforeningen siger tak til alle for året, der gik. 
 
Sekretariatets juleferie: 
Fra d. 23/12 til og med d. 2/1. 

 

 
 

 

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 

 



 

Lænkens emblemer 
Pr. november 2021 

 

Beskrivelse 
Nål 

m. låseslips 
Med øje 
til kæde 

Låseclips medfølger 
til alle nåle 

Hæftes på bagsiden 
Klem på de to ’vinger’. 

 

Der følger ikke 
kæde med til dem 

med øje. 

3 måneder 
Grønne medlemmer 

Logo i hvid/rød emalje  

  

1 år 
Grønne medlemmer 

Logo i grøn/rød emalje  

  

Fås ikke med øje. 

5 år 
Grønne medlemmer 

Grøn emalje og 
logo i hvid/rød emalje 

 

Fås ikke med øje. 

10 år 
Grønne medlemmer 

Gylden og  
logo i hvid/rød emalje 

 

Fås ikke med øje. 

25 år / Æresmedlem 
Grønne & blå medlemmer 

Gylden og  
logo i hvid/rød emalje  

  

Blåt 
medlem 

Gylden og 
logo i blå emalje. 

  

 

Emblemerne er 13-15 mm. brede 

Mere information om emblemerne, regler, priser og bestilling: 

Se www.lanken.dk > Mest for medlemmer > Foreningsmaterialer > Øvrige materialer 


