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Sommertræf 2022 i Uge27  
 
Bilen er pakket ud, vasketøjet sat over og børnene er puttet. 
Nu sidder jeg her og reflekterer over ugen, som er gået.  
 
Sådan starter Rikke sin fortælling om sommerens hyggelige 
familietræf. 66 deltog i årets miniferie i Jylland.  
 
Læs fortællingen og se billeder på www.laenken.dk/aktuelt-nyt  

_____________________________________________________________________________ 
 

Lænkens Unge Ambassadører holdt foredrag i Jyderup Fængsel  
 
Vi fik for nylig en lidt speciel foredragsbooking; Jyderup fængsel bookede os til at 
komme og fortælle vores historie til en gruppe kvindelige indsatte i den åbne 
afdeling.  
 
Tina Marie fra LUA, fortæller om dagen, som gjorde et særligt indtryk.  
 
Se mere på www.laenken.dk/aktuelt-nyt 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Artikel i ugebladet ”Hendes Verden” maj 2022 

 
Jeg havde det ikke godt, og det fik jeg, når jeg 
drak.  
 
Rikke havde et stort alkoholforbrug, som kun 
foregik hjemme. Ude blandt andre drak hun kun et 
enkelt glas vin. Overfor omverdenen holdt hun sit 
forbrug hemmeligt. 
 
Rikke fra Sønderborg Lænken er interviewet til ugebladet og fortæller sin historie.  
 
Se www.laenken.dk/aktuelt-nyt og læs hele artiklen.  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Lænken/Novavì holdt møde med Hovedstadens Røde Kors d. 17. maj  
 
Der var 23 tilmeldte, som kom fra bosteder og misbrugscentre.  
 
Hanne/Tonny fra Lænken holdt et oplæg. Og Lene fra Novavì 
fortalte om, hvad det gør ved familien når ’flasken flytter ind’.  
 
Efter mødet har vi sendt dem vores brochurer. 
 

 

 

Foto: Hendes verden 
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Nyt om lokalforeningerne  
 
Ishøj Lænken:  
Er flyttet til "Brohuset" (se døren med en smiley): Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj. 
 
Næstved Lænken:  
Har været ’hjemløs’ i længere tid, men har nu fået ny fast adresse:  
Birkebjerg Alle 14, 4700 Næstved. 
 
Køge Lænken:  
Efter en pause er foreningen genåbnet d. 16/8. 
Pt. er der åbent tirsdage kl. 9:30-11:00 med 
fælles morgenbord sammen med personalet. 
Deltagelse er gratis, og man kan blot møde op i 
foreningens lokale.  
Adressen er: Vestergade 22-24, 4600 Køge.  
Landsforeningen har betalt for en reklame på 
bibliotekerne i Køge for at skabe opmærksom om 
foreningen. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Aktiviteter i efteråret 2022 

 
Kontaktmedarbejderkursus 24-25/9:  
Kurset er for dem, som har taget forenings-
kursus og gerne vil forsøge sig som kontakt-
personer i foreninger og hjælpe nye ind i 
Lænken.  
 
Kursustema: ”Hvordan man skaber gode 
relationer i det frivillige arbejde”.  
 
Tilmeldingsfrist er d. 7/9. 

 Efterårstræf 2022 i Uge42:  
Igen i år afholdes vores 
populære miniferie primært 
for familier i Laugesens Have 
nær Videbæk, Jylland.  
 
Denne gang er temaet ”Jul ”. 

         
Tilmeldingsfrist er d. 22/9. 

 
Læs mere om aktiviteterne på hjemmesiden. Tilmelding sker i lokalforeningen. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Hvorfor hedder vi Lænken?  
 
En del undrer sig over vores navn? Forklaringen kræver et historisk tilbageblik – i 
korte træk.  
 
Vi skal tilbage til 1940’erne, hvor man havde opdaget virkningen af antabus. Indtil 
da var den gængse holdning, at de drikkende slet ikke ville ud af deres misbrug, og 
at de simpelthen bare havde en svag karakter… 
 

Se mere på www.laenken.dk/aktuelt-nyt  
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Fællestur til Den gamle by i Aarhus d. 27. august 

 

56 medlemmer fra hele landet deltog i en 

dejlig tur til Aarhus for at se museet ”Den 

Gamle By”.  

 

Transporten blev klaret med busser. Der 

blev trakteret med sandwich til frokost og 

en solid aftensmad ”a la 1927”. 

 

Tak til Østifterne for tilskud til turen. 

 

Læs om dagen og se billederne på www.laenken.dk/aktuelt-nyt  
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Alle ønskes en dejlig sensommer  

samt et smukt efterår. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Du kan læse mere om Lænken på www.lænken.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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