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HURRA: Vores foreninger har åbent igen 

 

I maj måned kunne vi genåbne mange foreninger og genstarte vores 

hyggelige foreningsliv. Vi skal dog stadig være forsigtige for at undgå 

Coronasmitte. Derfor er der pt. tjek i foreningerne med gyldigt Coronapas. 

Enkelte foreninger med fællesadresse med ambulatorier har dog haft begrænset åbent, men 

også her håber vi på normalisering snart. Hvidovre Lænken har haft lukket i sommers grundet 

ombygning, men de genåbner d. 1. september. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Ny Sundhedslov med bla. ændringer i §141 omhandlende 

alkoholbehandling forventes her i efteråret 

 

Den har været på været på vej i flere omgange,  

men forskelligt har forsinket den.  

 

Sidste år måtte Folketinget og regering prioritere COVID-19 højest. Her i efteråret forventes 

Sundhedsministeren at fremsætte lovforslaget. Debatten har løbet længe om mere kvalitet og 

ensartethed i  alkoholbehandlingen i kommunerne. 

 

Sundhedsstyrelsen udførte et servicetjek og udgav en rapport i januar 2020. I foråret i år d. 15/3 

afholdt Alkohol & Samfund et webinar (debat på internettet) med flere af partiernes 

sundhedsordførere, alkoholbehandlere, deltagere fra regioner/ kommuner, eksperter, en frivillig 

fra Lænken m.fl.  Også Novavì Alkoholbehandling har besøgt Sundhedsudvalget d. 25/5 med 

forslag til forbedringer. Særligt Enhedslisten har OBS på forbedringer på dette område, og stiller 

jævnligt spørgsmål til Sundhedsudvalget og ministeren om sagens gang. 

 

Det er vigtigt netop nu at holde debatten i gang, så alle opfordres til at følge med i pressen mv. 

og gerne deltage i debatten om en ny Sundhedslov med bla. revidering af §141.  

 

Læs mere: 

 

• Folketinget (søg f.eks. på "alkoholbehandling"): www.ft.dk  

Senere kan man følge lovforslaget direkte, når det fremsættes til 1. behandling. 

 

• Alkohol & Samfund webinar 15/3 2021 inkl. link til hele webinaret: 

Se www.lænken.dk > Aktuelt & Nyheder 

 

• Artikel serie - Alkoholtema i Ugeskrift for Læger med debat om bedre alkoholbehandling 

Se www.lænken.dk > Aktuelt & Nyheder 
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Varm anbefaling til vores Pårørende weekend i efteråret 
 

Artikel uddrag: 

 

Den 6. og 7. november i år tilbyder Lænken et kursus kun for 

pårørende. Her er det ikke brugerne, der er i fokus, men os der lever 

som tilskuere: De pårørende. 

 

Kurset bliver tilbudt næsten hvert år, og selv om vi har mange 

pårørende i de forskellige lokalforeninger, så har der tit været 

problemer med at samle minimumsantal af deltagere for 

gennemførelse. Hvorfor? Måske fordi du tænker, at det er ikke mig der har problemer.  

Nej, men det er dig som pårørende der har opdaget først at din nærmeste havde en overforbrug. 

Det er dig, der har taget diskussioner op om hvornår ”nok er nok”. Det er dig, der måske har 

bevæget dig på listefod, når man har opdaget at vores nærmeste har drukket - eller er faldet i. 

Og det er dig, der i baggrunden har understøttet brugeren… 

 

Læs hele artiklen - se www.lænken.dk > Aktuelt & Nyheder 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kursus for bestyrelsesmedlemmer i juni 

 

Den 12-13/6 holdt vi bestyrelse-/kassererkursus på Comwell i Roskilde. Der var 16 deltagere, og 

det var ret flot, når foreningerne kun lige var begyndt at mødes igen efter Corona. På kurset blev 

der talt om det generelle bestyrelsesarbejde, og hvordan man holder et bestyrelsesmøde. For 

kassererne var der undervisning og øvelser i vores regnskabsprogram. Der blev også tid til at 

snakke med hinanden om rollerne som bestyrelsesmedlem samt god Lænke-hygge på kurset. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Vores familietræf i juli 

 

Mange glade deltagere i alle aldre tog på hyggelig familieferie til 

Laugesens Have i Midtjylland i uge 27. Der var et tætpakket 

program, som både kunne interessere voksne og børn. I år var 

temaet sørøvere og pirater, skattejagt, røverhistorier om aftenen 

og meget mere. Samtidig kunne alle benytte de mange dejlige 

faciliteter på stedet som f.eks. svømmehallen, den smukke have 

mm. Alt foregik i et absolut alkoholfrit miljø, hvilket er trygt for børn og unge at vide.  

 

Tilmelding til Efterårstræffet i uge 42 er i gang, og man skal være hurtig ude.  

Fristen er allerede d. 2/9. Invitation og tilmelding:  

 

Se oversigten med alle kommende aktiviteter:  www.lænken.dk > Aktiviteter / Kurser 
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Kurser for Voksne Børn af Alkoholramte familier 

 

Husk at vi løbende gerne modtager tilmeldinger til vores VBA-kurser. Der startes nye hold op, 

når der er tilstrækkeligt med deltagere. Læs mere om VBA-kurser ➔ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Novavì vil starte nye Online-Selvhjælpsgrupper i oktober 

 

Selvhjælpsgrupperne er primært for medlemmer, der har deres gang i Lænkeforeninger uden et 

Novavì ambulatorium. Men er der plads i gruppen, kan også andre Lænkemedlemmer samt 

mennesker, der går eller har gået i behandling i et af Novavis ambulatorier deltage i gruppen. 

Novavì søger Facilitatorer: Har du interesse i sammen med en makker at guide sådan en 

gruppe, så tilbyder Novavì et gratis kursus efter Smart Recovery konceptet, så du får god 

introduktion til selvstudiet. Og der er mulighed for løbende sparring undervejs med en 

professionel i din digitale læringsproces. 

Læs mere om det frivillige job -  - se www.lænken.dk > Aktuelt & Nyheder  

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Alle ønskes en dejlig sensommer 
og et smukt efterår. 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

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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