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Lænkens efterårskampagner er godt i gang 
 

 
 

I kan møde os ved f.eks. frivillighedsdage, kulturdage, sundhedsdage, hospitaler mv. og besøge os lokalt. 
På standende, som opstilles flere steder rundt om i Danmark, er der lagt informations materiale frem. 
Lænken har en mangeårig tradition med at gå ud og fortælle om vores tilbud i efteråret fra ultimo august til 
november og især i uge 40 (d. 2-7/10). 
Læs om alle arrangementerne her:  
 
Lænkens Mini-efterårsferie i uge 42 

 

 
 

Mini-efterårsferien afholdes i uge 42 på Laugesens Have kursuscenter i Videbæk i Jylland. Det er en herlig 
oplevelse for børn og unge, som kan være sammen med deres familier i trygge alkoholfrie rammer. 
Ferien henvender sig især familier med alkoholproblemer, som af økonomiske årsager ikke har andre 
mulighed for at komme på en lille ferie. 
Der er stadig få ledige pladser. 
Se mere her:  
 

http://laenken.dk/aktiviteter-og-kurser/efteraarskampagne-uge40-2017/
http://laenken.dk/event/laenkens-mini-efteraarsferie/
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Mød Lænken på KL’s rusmiddelkonference 9. oktober i Kolding  
 

 
 
Mød Lænken på vores stand på den årlige rusmiddelkonference, som Kommunernes Landsforening 
afholder. I år foregår det i Kolding, hvor langt de fleste af landets kommuner mødes og bliver klogere på 
rusmidler - heriblandt alkohol. 
I år er der fokus på livsstilsændringer- Her har Lænken et godt bud på, hvordan arbejdet i foreningerne kan 
være med til at skabe nye venner og nye vaner. 
Så hvad venter I på? Der skal da være Lænkeforeninger i alle kommuner.  
Læs mere om KL’s  alkoholkonference her: 
 
 

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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