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Repræsentantskabet 2019  
 

blev afholdt d. 25. maj. Vores Landsformand Henrik 

aflagde beretning, og Novavì’s bestyrelsesformand 

Kenneth orienterede om året der er gået. Regnskaber 

og budgetter blev fremlagt og tallene er en del mere 

positive end sidste år, som gør at vi kan afvikle kurser 

og aktiviteter som vanligt.  

Ved valg til bestyrelsen blev det til en enkel udskiftning.  

 

Læs mere under Nyheder: www.laenken.dk/nyheder 

__________________________________________________________________________________ 

 

Novavì Symposium 2019 
 

Lænkens samarbejdspartner Fonden Novavì afholder for anden 

gang symposium og prisuddeling d. 11/9 2019 på Axelborg i 

København under temaet ”Er afhængighed en hjernesygdom?”.  

Dagens hovedtaler er den verdensførende hjerneforsker  

Nora D. Volkow, direktør for det amerikanske forskningscenter 

National Institute for Drug Abuse, der med sin banebrydende 

forskning har bidraget til forståelsen af at afhængighed også er 

en hjernesygdom.  

Efter Symposium uddeles Novavì Prisen 2019, som besluttes af priskomiteen, hvor Lænkens 

formand også er repræsenteret.  

Alle pladser er udsolgte. Læs mere om Novavì Symposium www.novavi.dk/symposium 

________________________________________________________________________________ 

 

Ændringer i foreningerne 

 

Gribskov Lænken er ændret til en telefon rådgivningsafdeling, og kan kun træffes på tlf. 3049 2471 

for rådgivning og støtte.  

 

Næstved Lænken har fremover kun åbent torsdage og det samme gælder for telefonen. 

________________________________________________________________________________ 

 

Lænkens nyhedsmails og Gmail 
 

Modtager du ikke Lænkens nyhedsmail i din Indbakke,  

kan det skyldes, at du bruger Gmail.  

 

Se i stedet under fanebladet Promoveringer. 

________________________________________________________________________________ 
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Kommende aktiviteter 
  

Ide/Aktiv weekend med repræsentanter fra alle foreninger bliver afholdt d. 21-22. september. Den 

årlige weekend giver mulighed for debat mellem bestyrelsen og lokalforeningerne med ideer, ønsker 

og forslag. Bla. skal drøftes hvordan Lænken fortsat kan opfylde sit formål og styrkes. 

 

Stiftelsesfesten d. 5. oktober (Lænkens 65-års fødselsdag) fejres i år på Midtals Friskole nær 

Sønderborg og arrangeres af de jyske foreninger. Der er mulighed for at ankomme allerede om 

fredagen. 

 

Efter en vellykket miniferie i juli med børnefamilier, glæder vi os til Efterårs miniferien i uge 42. 

Information med tilmelding udsendes august.  

 

Foreningskursus 2 vil blive afholdt i Ringsted i 

weekenden d. 26-27. oktober til særlig lav deltagerpris. 

Kurset omhandler primært kontaktarbejdet, som er den 

hjælp og støtte vi tilbyder i foreningerne i dagligdagen til 

såvel til medlemmer og nye brugere, der har et 

alkoholproblem eller er pårørende til en. 

 

Vores Pårørende kursus er taget af listen for 2019 pga. 

manglende tilslutning, hvilket nok skyldes den sene 

udmelding fra LF og manglende dato for afholdelse.  

Kurset vil komme på næste års Kursuskalender, som vil blive udsendt ultimo januar. 

 

Følg med i nyt om aktiviteterne: www.laenken.dk/aktiviteter-og-kurser  

________________________________________________________________________________ 

 

Landsforeningens bestyrelsesmøder  

 

Der er planlagt møder på følgende mandage: 12/8, 16/9, 21/10, 11/11 og 16/12. 

Bestyrelsens side: www.laenken.dk/om-laenken/struktur-og-opbygning/lf_bestyrelse   

________________________________________________________________________________ 
 

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  

www.laenken.dk  •  (+45) 36 77 56 56  •  lf@laenken.dk 
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