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Penge til flyverkursus  
Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i 
Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening, hvor medlemmerne eller 
bestyrelsen gerne vil have hjælp udefra, så her kan en Flyver tilkaldes. 
Landsforeningen har fået 
midler i Socialministeriets 
uddannelsespulje til at afholde 
et weekend kursus for Flyvere. 
Der søges mindst to Flyvere i 
hver af landets fire kredse. 
Hvis du er interesseret i at 
være en Flyver- så kontakt 
René, som er ’Flyveleder’. 

 

 

Kriminalforsorgen 
I mange lokalforeninger har der igennem årene været et godt samarbejde med 
Kriminalforsorgen i forhold til domme, hvor alkohol har været indblandet. 
Denne kontakt forsøger vi at få oprettet igen. 

 

Nåleoverrækkelser i Hvidovre 
Der er tre nåleoverrækkelser i den kommende tid i Hvidovre. To 5 års nåle og en 
10 års nål. Husk at medlemmer, som har været i foreningen i 3 måneder, også 
kan tildeles en 3 måneders nål, hvis betingelserne er opfyldt, se 
lokalforeningslovene § 8 stk. 1. Pårørende medlemmer, som støtter Lænkens 
arbejde, kan få tildelt en nål efter et år, se i øvrigt § 8 i lokalforeningslovene. Det 
er en god måde at fejre hinanden på og en god undskyldning til at holde en lille 
fest, (hvis I har behov for en undskyldning!). 

 



STF i Køge 
Det er lykkedes for Landsforeningen at 
skaffe midler til at igangsætte et STF 
forløb i Køge. STF står for Struktureret 
Tilbagefalds Forebyggelse. Kurset giver 
deltagerne nogle gode redskaber til at 
håndtere drikketrangen og lægge 
vanerne om og få et godt liv uden 
alkohol. Det er et rigtig godt tilbud, og 
der er stor ros fra deltagerne til 
kursuslederen fra Lænke-
ambulatorierne. 

 

Efterårskampagnerne 

Mange af Lænkens medlemmer har været med i efterårets kampagner. Du kan 
læse mere om det og se billeder i PR udvalgets nyhedsbrev fra oktober 2015. 

 

Nye alkometre  

Landsforeningen har anskaffet 6 nye 
og meget professionelle alkometre. 
De skal bruges sammen med de nye 
retningslinjer, som udsendes til 
foreningerne sammen med 
nyhedsbrevet. I de nye alkometre 
behøver man ikke at kunne puste så 
hårdt. Det er rigtig godt for vores 
medlemmer, som måske ikke har så 
kraftige lunger. Kontakt sekretariatet, 
hvis jeres alkometre trænger til 
udskiftning. 



 

Ide og Aktiv 21. – 22. november 2015 
Til dette års Idé & Aktiv weekend er der mulighed for at sætte retningen for 
Lænkens fremtid. Der var en opsamling på kredsenes prioriteringer i 
Nyhedsbrevet fra sommer 2015. Alle afdelinger opfordres til at sende mindst to 
medlemmer, som kan være med til at samle Lænken om et klart budskab og 
arbejde med at udbrede kendskab til -og forbedre vilkår for alkoholramte.  

 

 

UGE 42 efterårstræf  
Familierne på efterårstræffet 
havde et par fantastiske dage. 
Der var en tur til Vesterhavet, 
hvor der blev sat drager op.   

 

 

 

 

Ansøgning om behandling – Lænkens Unge Ambassadører LUA 
Landsforeningen har sammen med Lænkeambulatorierne og Det Sociale 
Netværk søgt midler til at fortsætte både behandling og ’efterværn’ af voksne 
børn fra alkoholfamilier.  Vi er meget stolte af, at det er Landsforeningen, som 
har gjort det muligt at udvikle tilbuddet til de unge. Vi venter at høre nyt inden 
årets udgang. LUA deltager desuden som oplægsholdere til Alkohol & Samfunds 
konference i januar 2016. 



§18 tilskud  
Mange kommuner har 
ansøgningsfrist for §18 midler 
ved denne tid. Det er de penge, I 
kan bruge til kurser, udflugter, 
tema-aftener og mange andre 
sociale arrangementer. Se 
hvornår ansøgningsfristen er i 
Jeres kommune. Hvis I skal bruge 
hjælp, er I velkomne til at 
kontakte sekretariatet. 

 

Selvhjælpsgrupper 
I Landsforeningen er vi i gang med at beskrive, hvordan vi kan arbejde mere 
med selvhjælpsgrupper. I foreningerne arrangeres en række sociale aktiviteter, 
fællesspisninger, udflugter mv. Der er dog nogle medlemmer, som har behov for 
at arbejde noget mere med deres forhold til alkohol. Derfor er der flere steder 
oprettet selvhjælpsgrupper, hvor medlemmerne mødes og snakker om de ting, 
der volder problemer lige nu. Det vil vi gerne være med til at støtte op om i 
Landsforeningen.  

 

Kurser 2016 og årskalenderen 

Kursusudvalget er ved at lægge sidste hånd på kursusplanlægningen for 2016. 
Hvis du ikke nåede at komme på kursus i 2015, så meld dig på banen i 2016. Der 
er både muligheder for nye medlemmer og folk, som har været i Lænken i 
mange år. Kursusdeltagelse skaber også gode netværk med andre foreninger. 

 



Lænkepolitisk udvalg 
På Landsforeningens arbejdsweekend blev det besluttet at nedsætte et udvalg 
under bestyrelsen, som skal forberede høringssvar og udtalelser fra Lænken. 
Dette er i forhold til at give brugerne en stemme i diskussioner om 
alkoholforebyggelse og behandling. Sekretariatet arbejder på at beskrive 
udvalgets arbejdsområder i detaljer. Udvalget her indtil nu udarbejdet flere 
høringssvar på opfordring fra Kommuner og Ministerier. Vi forventer, at Lænken 
i de kommende år får en mere aktiv rolle i at repræsentere brugerne, når det 
drejer sig om at forbedre vilkår for alkoholramte. Det er også emner, som tages 
op på dette års Ide & Aktiv weekend. 

 

Høringssvar 
Landsforeningen har haft travlt 
med at reagere på forskellige 
tiltag på alkoholområdet. Vi har 
sendt høringssvar til følgende: 

Medicintilskudsnævnet, hvor vi 
har modsat os planer om at 
nedsætte tilskuddet til Antabus. 

Københavns Kommune med 
kommentarer til deres forslag 
om organisering af Alkohol og 
Stofbehandling. 

Arbejdsgruppe for behandling af gravide med stof- og alkoholafhængighed, hvor 
vi har givet udtryk for, at vi ikke mener, at det er hensigtsmæssigt med tvang, 
men at der skal være et trygt tilbud til gravide.  

 



Oplysningskorps  

Landsforeningen har planer om at oprette 
et Oplysningskorps. Læs mere i PR-
Nyhedsbrevet fra oktober 2015. 

 

 

 

Håndbøger  

Sekretariatet har skrevet to 
håndbøger. Den ene beskriver 
Lænkens struktur og opbygning, og 
den anden er en håndbog til 
lokalforeningerne. De kommer med 
posten til foreningerne i den 
nærmeste fremtid. 

 

 

Forskning 

Sekretariatet har været i kontakt med Det Nationale Forskningscenter for 
velfærd – SFI - for at høre, om de vil være med til at gennemføre en 
videnskabelig undersøgelse af de sociale fællesskabers betydning - som 
supplement til den traditionelle alkoholbehandling. Det vil de gerne, men vi skal 
blot finde pengene til det. Vi arbejder på at kontakte diverse ministerier og 
fonde for at høre, om de er villige til at støtte os. Med forskningen i ryggen står 
vi stærkere, når vi skal starte nye lokalforeninger.  

 

 



Respektkampagnen i Roskilde 2015  

Respektkampagnen  

Den nationale mediekampagne starter tirsdag den 12. januar 2016 og kører i 
ugerne 2, 3 og 4. Vi sender information ud, når vi ved, mere om, hvordan vi kan 
være med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner 

Landsforeningens bestyrelse: 

Lis, Kurt, Annette, Aksel, Hans Henrik, Lasse, Michael, René, Søren 

Sekretariatet: 

Bettina, Marianne og Pernille 

Landsforeningen Lænken Drejervej 15,5  
2400 Københvan NV 
36 77 56 56  
lf@laenken.dk     
www.forening.laenken.dk 
 



RIGTIG LUNT EFTERÅR 
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