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Corona nedlukninger 

 

Lænken har igen i vinters måtte lukke helt ned for foreningerne og 

aktiviteter, som i skrivende stund har varet 4 måneder. Nogle foreninger 

lukkede allerede sidst på efteråret, da der blev indført forsamlingsforbud på 

maks. 10. Flere foreninger tilbyder fortsat antabusordning samt telefonvagt. 

 

Genåbning afhænger af mange ting som f.eks.:  

Indendørs forsamlingsforbud hæves til mindst 10 – for nogle foreninger 

endnu mere. Regler for foreninger samboende med ambulatorier. Lokale regler for foreninger i 

lokaler som ejes af kommune eller boligforening. Lokale nedlukninger grundet høje smittetal. 

Evt. andre restriktioner mv. 

 

Hjemmesiden vil oplyse dato for genåbning af de enkelte foreninger, så snart vi ved det mere 

præcist. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Webinarer, debat & omtaler 

 

LUA og UngRevers afholdt et webinar d. 4/2 2021 med titlen ”At vokse op i familie med 

alkoholmisbrug”. Fra LUA deltog formand Niklas og fra Ung Revers (Novavì) deltog 

familieterapeut Vivien.  

 

Alkohol & Samfund afholdt webinar d. 15/3 med emnet 

”Kvalitet i alkoholbehandlingen”, hvor sundhedsordførere, 

kommunale/regionale aktører og behandlere m.fl. deltog.  

Til opstart gav Rikke, formand i Sønderborg Lænken, en 

personlig beretning af hendes oplevelser med offentlig 

alkoholbehandling.  

 

Billedet: Peter Konow, A&S, og Lars Igum Rasmussen, ordstyrer, Politiken 

 

 

Debatartikel på Sundhedsmonitor.dk d. 12/2 2021 "Er der voksne til stede til at hjælpe 

børnene?" skrevet af Janne S. Tolstrup (formand for Alkohol & Samfund) og Niklas (formand for 

LUA). Artiklen handler om at børn i familier med alkoholafhængighed skal have en reel 

behandlingsgaranti, som bør gælde barnet hele livet og ikke kun til det fyldte 25. år -  

problemerne har nemlig ingen udløbsdato.  

 

Rikke fra Sønderborg har også været interviewet flere steder siden sidste nyhedsmail i 

forbindelse med hendes personlige historie om at komme videre efter et alkoholmisbrug. 

 

Læs om det hele på hjemmesiden, se Nyhedslisten 

 

http://laenken.dk/
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Lokalforenings-jubilæum i Sønderborg Lænken 

 

Vores lokalforening i det sønderjyske havde 50-års jubilæum d. 21/12 2020.  

Festlighederne må dog vente til sommer, hvor det forhåbentlig er muligt at 

fejre det rigtigt med åbent hus og mange gæster. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Vil du hjælpe med at undersøge holdninger til behandling for 
alkoholproblemer? 

 
Alkohol & Samfund og SDU laver undersøgelse, som alle opfordres til at 
deltage i. Undersøgelsen er anonym, og man kan deltage uanset om man 
har et drikkeproblem eller ej.  
 
Læs mere her: www.alkohologsamfund.dk/nyheder 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Nu kan man blive skrevet op til VBA kurser i 2021/2022 

 

Takket være en stor bevilling fra TrygFonden kan kursusforløb for Voksne Børn af 

Alkoholafhængige (VBA) gennemføres. Kontakt Lænken, hvis du vil skrives op til et af de 

kommende kurser. Kurset er gratis, dog skal man være medlem af LUA ved kursusstart.  

Læs mere om VBA-kurserne   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Økonomi  

– bla. er vores familietræf i Jylland sikret 

 

Arbejdsmarkedets Feriefond har igen bevilget et flot 

beløb, så vi kan gennemføre familieferierne i uge 27 

og uge 42. Lænken siger stor tak for støtte!  

 

Yderligere har Lænken søgt midler hos 

Socialstyrelsens puljer ULFRI og PUF. En række 

mindre fonde vil også blive ansøgt til forskellige 

aktiviteter. 

            Efterårstræf 2020 

 
 

 

http://laenken.dk/
https://www.alkohologsamfund.dk/nyheder
https://laenken.dk/hjaelp-om-alkohol/voksenbarn/
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Aktiviteter og arrangementer i 2021 

 

Landsforeningen er forsigtig med planlægning i disse pandemi-tider, men følgende er på 

programmet. Der tages forbehold for mulig gennemførelse. 

 

• Bestyrelsens arbejdsweekend d. 7-9. maj  

• Repræsentantskab d. 29. maj 

• Bestyrelse- og Kassererkurset 12-13. juni 

• Sommertræf d. 5-9. juli (uge 27) 

• Stiftelsesfest d. 2. oktober  

• Efterårstræf d. 18-22. oktober (uge 42) 

• Pårørende kursus 6-7. november                                     Repræsentantskabet 2020 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Alle ønskes et dejligt forår og sommer, 

hvor restriktionerne forhåbentligt er mærkbart lettet. 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

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. 
 

 

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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