Landsforeningen Lænkens Ambassadører
PERSONPROFIL
Navn: Tonny
Privat: Tonny bor alene og har tre børn.
Beskæftigelse: Fuldtidsarbejde i kommunen og frivillig ambassadør
i Landsforeningen Lænken.

Et opkald fra Tonnys søster var det, der gjorde udslaget, hun gav ham et ultimatum: Alkohol
eller familie. Her kan du læse Tonnys historie.

Hverdagsdruk tog overhånd
For Tonny var alkoholen i mange år en naturlig del af hverdagen. Der var selvfølgelig de
særlige lejligheder, weekenderne, men også på arbejdet hvor Tonny var en del af en gruppe,
der dagligt fik sig en bajer i frokostpausen. Da Tonny blev skilt for børnenes mor, eskalerede
det med for meget alkohol i hverdagen. På arbejdet blev der hældt brændevin i kaffen, og
derhjemme blev der drukket spiritus i rigelige mængder. Alkoholen dulmede følelsen af
kærestesorger og ensomhed. I to år levede Tonny med dette uden, at der var nogen fra
omverdenen, der greb ind.

Ultimatummet

En nat havde Tonny endnu engang ringet til sin søster, plørefuld. Søsteren fik nok og stillede
Tonny stolen for døren: Enten stopper du med at drikke, eller også er det slut med at være en
del af den her familie. Tonny valgte heldigvis familien. Det var Tonnys søster, der ordnede alt
og sørgede for, at Tonny begyndte på antabus, som han var på i de første to år. Det var også
hende, der fik Tonny ind i Hvidovre Lænken. Hvorfor det blev Lænken ved Tonny ikke, men
han er meget taknemmelig for, at det netop blev sådan. Uden søsterens hårde ord ved Tonny
ikke, hvordan eller hvornår hans alkoholafhængighed var stoppet.

En ny tilværelse

Tonny oplevede, at, efter han stoppede med at drikke, fortalte både arbejdskollegaerne, hans
familie og hans venner, at de godt vidste, han havde været afhængig af alkohol. Ingen af dem
havde dog sagt noget. Det var da heller ikke alle, der var helt accepterende overfor, at Tonny
ikke længere drak; Arbejdskollegaerne, som han tidligere havde drukket med dagligt, var
skuffede over, at Tonny ikke længere ville være en del af det. På den måde har hans
omgangskreds ændret sig. I dag er det 4,5 år siden, han stoppede med at drikke, og han har
ikke kigget tilbage siden. Lænken er blevet Tonnys andet hjem og hans anden familie. Han
elsker at tilbringe tid i foreningen og hjælpe andre ud af deres alkoholafhængighed.
Læs de andre Lænke ambassadørers historier her.

