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Lænkens årlige repræsentantskab lørdag den 26. maj 2018

Lørdag den 26. maj samles repræsentanter for
alle de lokale Lænkeforeninger i landet for at
vælge en ny landsformand og nye medlemmer i
Landsforeningens bestyrelse.
Mødet foregår i ringsted. Du kan læse mere her
http://laenken.dk/event/repraesentantskabsmoede/

Konference på Christiansborg mandag den 28. maj 2018
På konferencen "Du er ikke alene" sætter vi
fokus på hvilke konsekvenser det kan have at
vokse op i en familie med for meget alkohol.
Vi diskuterer hvordan foreninger som Lænken
er med til at gøre en forskel. Du kan læse
mere og tilmelde dig her
http://laenken.dk/event/lua_konference_2018/

LADYWALK mandag 28. maj 2018
Traditionen tro går vi med i årets Ladywalk i København.Igen i år tilbyder Amager Lænken en lille
bid brød før de gæve kvinder begiver sig på vej. Du kan tilmelde dig i din lokalafdeling og læse
mere her
http://laenken.dk/event/ladywalk-koebenhavn-2018/

Sommertræf UGE27 2018 (2.- 6. juli)

Igen i år mødes familier fra Lænkens
lokalafdelinger til en uge fyldt med aktiviteter og
godt sammenhold på kursuscenter Laugesens
Have i Jylland. Du kan tilmelde dig og din familie
igennem din lokalforening.
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LÆNKEN HAR BRUG FOR DIG OG DINE VENNERS STØTTE

Landsforeningen har startet en kampagne for at få
flere støttemedlemmer. Hvis du kender nogen, som
gerne vil støtte vores arbejde, kan du spørge dem,
om de vil være støttemedlemmer.
Det er der rigtig mange, der gerne vil.

Hvis hvert medlem i Lænken finder to støttemedlemmer fra familie, venner og bekendte har vi
mulighed for at fortsætte med at have et sekretariat, som støtter op om lokalforeningerne.
Støttemedlemmer kan være med til at
•

•

uddanne mennesker med alkoholproblemer, så de kan vende de negative oplevelser og
konsekvenser, som de har oplevet på grund af for meget alkohol, til en styrke i deres liv
og bruge deres erfaringer til at hjælpe andre.
nedbryde tabu om alkohol, så et for stort alkoholforbrug ikke længere er noget man
skjuler, men noget man gør noget ved.

Støttemedlemskab
Et personligt støttemedlemskab koster 300,- kr. pr. kalenderår. (25,- kr. om måneden)
Et støttemedlemskab for en organisation koster 1.200,- kr. pr. kalenderår.
Pengene bedes overført via netbank som en fast overførsel til konto 3409 – 4070 958 953.
Du kan også give en gave via Mobile pay 67706.
Du kan være anonym, men du kan også oplyse om dit navn og e-mail.

VI TAKKER FOR DIN OPBAKNING

Læs mere om Lænken www.laenken.dk
Lænken er en landsdækkende brugerstyret organisation, som repræsenterer mennesker med et alkoholproblem,
deres pårørende og børn. Vi støtter sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer.
Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser.
Alle aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte.
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