
 

 

Lænkens Nyhedsbrev, maj 2017 
   

 

 

 

 

Velkommen til Lænkens første nyhedsbrev, vi håber I vil tage godt imod det. Skriv gerne til os med ris og ros om 
nyhedsbrevet, så vi kan gøre det næste endnu bedre. God læselyst.  

 

 
 

 

Lænkens sommertræf 2017 d. 3-7 juli  
 

 

 

 
Landsforeningen har i 2017 modtaget en bevilling fra blandt andre Arbejdsmarkedets Feriefond til at tilrettelægge 
en super aktivitetsfyldt sommerferie for familier med alkoholproblemer i uge 27. Det er specielt for børnefamilier, 
hvor økonomien er trængt, og der prioriteres for tilskud til Lænkens sommerferieophold. 
 
Hvis du og din familie er interesseret i at deltage i Lænkens sommerferie, som afholdes på Laugesens Have i 
Videbæk i Jylland, så henvend dig i din lokale Lænkeforening. Du kan finde din lokale forening her. Hvis der ikke 
er en forening i din kommune, så kontakt Landsforeningens sekretariat.  
 
Læs mere her. 

 

 
 

 

Årsskrift 2016 er udgivet 
Læs bla. om: 

 
• Fællesskab heler 

• Når hele familien er med, lykkes det! 
• Løsningerne dukker op, når tabuet brydes 
• De frivilliges indsats er svær at undvære 
• Kampagner giver respekt og synlighed 

Årsskriftet kan bestilles i Sekretariatet. 
Læs mere her. 
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Lænken besøger Sundhedsudvalget på Christiansborg   
 

  

 

Lænken havde foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg den 23. maj 2017. Vi overbeviste udvalget om, at 
Lænkens frivillige gør et kæmpe arbejde for, at flere har mod på at søge hjælp for et alkohol-problem og færre 
vokser op i familier med for meget alkohol. 
 
Læs mere her.  

 

 
 

 

Nyt tilbud om selvhjælp i Roskilde og Glostrup  
 

  

 

Kunne du tænke dig at møde andre mennesker, i samme situation som dig, som du kan udveksle 
erfaringer og oplevelser med? Så er der mulighed for at komme med i en selvhjælpsgruppe. 
  
For mere information kontakt formanden i Roskilde Lænken eller Glostrup Lænken eller henvend dig til 
sekretæren i Novavì. Selvhjælpsgrupperne er et samarbejde mellem Landsforeningen Lænken og Novavì. 
   
Læs mere her.  

 

http://laenken.us12.list-manage.com/track/click?u=572232a1c86675bb752747504&id=80bdce052a&e=1a3fe8ab29
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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. 
  

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

Copyright © 2017 Landsforeningen Lænken, All rights reserved.  

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via vores hjemmeside. 

 

Skriv til os med ros og ris:  

 
Landsforeningen Lænken 

Drejervej 15, 5. sal, 2400 Kbh. NV 
Tlf: +45 36 77 56 56  

Email: lf@laenken.dk  
 

Vil du ændre hvordan du modtager disse emails? 
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde fra denne liste  
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