
  

 

Brug for støtte og fællesskab til at 
tackle et alkoholproblem? 

 

Lænken tilbyder støtte og vejledning 
til mennesker med alkoholproblemer 

samt deres pårørende. 
 

Landsforeningen Lænken 
er et frivilligt socialt fællesskab med 
foreninger rundt omkring i landet. 

Vores lokale forening finder du her: 

www.herning.laenken.dk 
 

venskab - fællesskab - sammenhold 
 

Læs her om hvad Lænken kan tilbyde  

www.laenken.dk 
og kontakt os gerne for mere information. 
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Læs om hvad Lænken kan tilbyde på 

www.laenken.dk 
og kontakt os gerne for mere information. 
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