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Landsforeningens kommende aktiviteter 
  
Bestyrelse- og Kassererkursus afholdes weekenden d. 27–28. april. Kurset er for de nyvalgte 
bestyrelser. Tilmeldingsfrist er senest d. 8. april. 
 
LUA Temaaften d. 21. maj med titlen "Afsky og skam som følge af opvækst med misbrug": Det 
afholdes i København og alle er velkomne. Læs mere om temaftenen, sted og tilmelding her. 
 
LadyWalk i København sker d. 27. maj. Atter i år vil Lænkens damer deltage. Herrerne inviteres med til 
at heppe. Der er tilbud om at mødes til en sandwich i Amager Lænken forinden. Foreninger bedes 
sende tilmeldings listerne til Landsforeningen senest d. 24. april. 
 
Sommertræf i uge 27: Aktivitetsudvalget har holdt møde, og der 
er planlagt mange spændende aktiviteter for miniferien, som 
afvikles fra d. 1-5. juli.  
Sommertræffet er primært for familier og holdes på det dejlige 
sted Laugesens Have nær Herning. Information og tilmelding vil 
blive sendt til Lænkeforeningerne, Novavì ambulatorier og til de 
kommunale misbrugscentre, hvor der er en Lænkeforening. 
 
Læs mere om aktiviteterne på vores hjemmeside  
Aktiviteter/Kurser og se opslagene i foreningerne. 
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Landsforeningens ansøgninger 
  
Augustinus Fonden har bevilget 450.000 Kr. om året de næste 3 år (2019 til og med 2021). De har 
tidligere henvendt sig til Lænken og opfordret os til at søge midler. Bevillingen er til familieaktiviteter, 
drift og udvikling.  
 
Socialstyrelsen har bevilget 462.000 Kr. til vores kurser i 2019 og 2020, således at vi kan gennemføre 
alle kurserne.  
 
Vi vil hermed udtrykke en varm tak til bidragsyderne. Midlerne vil være en stor hjælp, for at få vores 
budget til at hænge sammen allerede fra i år. 
 
Socialstyrelsens PUF pulje er ligeledes ansøgt om midler til gennemførelse af familieaktiviteter i uge 
42 (efterårsferien). Puljen er bla. til socialt udsatte voksne med børn. Vi kan forvente svar til sommer.   
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Repræsentantskabet 2019 afholdes lørdag d. 25. maj 
  
 

Foto fra repræsentantskabet 2018 
 
Repræsentantskabsmødet er Lænkens øverste 
myndighed og vil blive holdt på Scandic i Hvidovre.  
 
Bestyrelsen beretter fra det forgangne år og 

fremlægger regnskab og budget. Kontingent-ændring besluttes. Sager fra landsforeningens bestyrelse 
og/eller foreningerne vil blive drøftet og sat til afstemning. Endelig er der valg til Landsforeningens 
bestyrelse samt valg af revisor. Dagen afsluttes med en middag. 
 
Indkaldelse til repræsentantskabet med tilmelding udsendes pr. mail til foreningerne d. 8/4. 
 

 

http://laenken.dk/
http://laenken.dk/event/lua-temaaften-afsky-og-skam-som-foelge-af-opvaekst-med-misbrug/
http://laenken.dk/aktiviteter-og-kurser/
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Uge40- / Efterårskampagnen 2019 
  
Landsforeningen planlægger den traditionelle 
kampagne i efteråret, hvor vi sætter fokus på, at 
der er hjælp at hente med alkoholproblemer og 
fortæller om vores tilbud.  
 
Lænkens foreninger kan tilbyde rådgivning og et 
alkoholfrit fællesskab i vores foreninger med 
ugentlige åbningsdage, fællesspisninger, oplevelser mv.  
 
Aktiviteterne er især koncentreret i uge 40 med stande i det offentlige rum. Der er også tradition for at 
man kan møde os på f.eks. kulturaftner, messer, frivillighedsfredag mv. Endeligt har flere foreninger en 
dag med Åbent Hus på deres adresse, hvor man kan få en kop kaffe og en orienterende snak om 
Lænkens tilbud. 
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Lænken ønsker alle en god påske! 
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Læs mere om Lænken på 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. 

 
 

 
2019 Landsforeningen Lænken.  

Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail på Lænkens hjemmeside. 

Landsforeningen Lænken, Kamillevej 4, 1. sal, 2770 Kastrup  
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