
Landsforeningen Lænken 

Nyt fra Lænken 

Nr. 1   2017 

 
 

 
   To modige Lænkekvinder gør op 
   med tabuet og fortæller åbent deres    
   historier om livtag med alkohol  
   gennem mange år til bladet Søndag.  
   Læs uddrag her.                    Side 8-9  

Der var mange spændende oplæg 
om myter og fordomme på alkohol-
området, da Lænken indbød til kon-
ference på Christiansborg. Debatten  
vil blive holdt i gang i 2017.  Side 4-5   

Respekt-kampagnen kører igen i år, 
og rundt om i landet bakker Læn-
kens frivillige op om budskabet:  
’det giver respekt at gøre noget ved 
sit alkoholproblem’.             Side 6-7   
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Der er fuld fart på Lænken, takket 
være vores energiske medlemmer! 

For første gang i Lænkens historie 
organiserede vi i november 2016 
en konference på Christiansborg 
med politikere, fagfolk og andre 
med interesse for forebyggelse og 
alkoholbehandling i kommunerne. 
Den satte fokus på konsekvenser-
ne af tabu og fordomme om alko-
hol, og samtidig var den et vigtigt 
skridt i arbejdet med at gøre 
politikere opmærksom på 
det arbejde, Lænken udfø-
rer.                        

 
 

I 2016 oprettede vi endnu en 
lokalforening, Unge Ambassadø-
rer, som samler medlemmer, der 
er opvokset med alkoholproble-
mer. Vi regner med at få oprettet 
flere lokale foreninger rundt om i 
landet i de kommende år. 
 
Nye oplysningskonsulenter      . 
 

Vi har også startet ’Lænkens Op-
lysningskonsulenter’, som består 
af en gruppe garvede Lænkefolk, 
som tager ud og holder oplæg for-
skellige steder. Arbejdet er inspire-
ret af Lænkens Unge Ambassadø-
rer, som holder foredrag på ud-
dannelsessteder og for behandlere. 
Både oplysningskonsulenterne og 

unge-ambassadørerne tilbyder 
foredrag i kommuner og på ar-
bejdspladser i forbindelse med 
Respektkampagnen. 

Ny hjemmeside 
 

I slutningen af 2016 gik vi i luften 
med vores egen hjemmeside. Den 
er blevet mere overskuelig og bru-
gervenlig, og der er grund til at ro- 
se pr-udvalget og ikke mindst 
Georg for den store indsats. 

Nyt projekt Liv! Retter 

I efteråret har vi startet mad-
klubber i projekt Liv!  Retter 
i flere foreninger for at få 

flere medlemmer, og der be-
gynder lige så stille at vise sig i 

en stigning i medlemstallet.  

 

Det vigtigste arbejde for bestyrel-
sen er stadig at styrke de lokale 
Lænkeforeninger, støtte samarbej-
det med kommuner og behandlere 
og gøre opmærksom på det særli-
ge fællesskab, man kan være en del 
af i Lænken.  

Men det er medlemmernes arbejde 
i foreningerne, der er rygraden i 
Lænken.  
Tak for jeres store indsats!  

NYT FRA FORMANDEN 

Nye foreninger 

Det nye år 

Lis Isdal 

Formand for Lænken 



 

Mere end 100 deltagere havde fun-
det vej til folketingets fællessal på 
Christiansborg i november, da 
Landsforeningen Lænken invitere-
de til konference om alkohol. Vært 
for konferencen var socialdemokra-
ten Flemming Møller Mortensen, 
næstformand i Sundheds– og Æl-
dreudvalget. 

Konferencen viste, at de mange 
myter og fordomme om alkohol 
har store konsekvenser, både for 
den, som har et alkoholproblem og 
for omgivelserne.   

Helle Kjær, som er leder af Blå 
Kors’ Behandlingscenter i Tåstrup 
gav et indblik i teorierne om stig-
ma/stempling, og hvad det betyder,   

 

 

når man stemples og risikerer at 
blive stødt ud af fællesskabet, sam-
tidig med at der opstår tabuer om 
det være afhængig -hvilket igen gør, 
at man ikke får søgt behandling i 
tide. 

Manden på bænken 

Fra Lænken deltog projektkoordi-
nator Louise Spanning sammen 
med Camilla fra LUA og Hvidovre  
Lænkens formand, Tonny Erich-
sen. Med barske historier fra det 
virkelige liv, fortalt med alvor og 
humor, gav de eksempler på, hvad 
det betyder for den enkelte, når 
alkoholafhængighed opfattes som 
et problem kun for ’manden på 
bænken’.             .  
Forskeren Anette Søgaard Nielsen 
kunne med tørre tal bekræfte, at alt 

Side 4 

     KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 

Hvis vi skal have flere i behandling, må vi gøre op med   
myterne og tabuet om alkohol, lød budskabet                             

Af Redaktionen 

Den våde alkoholkultur 

Alkoholafhængighed 
er ikke forbeholdt 

manden på bænken 
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Øverst fra v.: Lænkefolk sammen med  psykolog Johanne Bratbo, til h.: Trine Torp 

(SF) Liselott Blixt (DF) og psykolog Helle Kjær,    nederst fra v: Tonny Erichsen fra 

Hvidovre Lænken,  og Lis Isdal i samtale med Flemming Møller Mortensen (S) 

for få danskere søger behandling 
for deres alkoholproblemer, 
blandt andet fordi der er så man-
ge fordomme om, hvem det 
egentlig er, der drikker for meget. 
’Manden på bænken’ er en sejlivet 
myte, som også er udbredt blandt 
behandlere og politikere. 

At turde tale om det 

Konferencens første del blev af-
sluttet med et oplæg af Johanne 
Bratbo, som er psykolog og leder 
af Landsindsatsen ’En af os’. Her  
arbejdes der med at nedbryde  

fordommene på det psykiatriske 
område, og hun havde flere gode 
ideer med til dem, der har med 
alkoholområdet at gøre: skab syn-
lighed, brug ’ambassadører’ som 
selv har oplevet det og vis, at det 
kan ramme alle. Og tænk over, 
hvilke ord, man bruger, når pro-
blemerne beskrives.                 . 
Konferencen afsluttedes med en 
debat mellem oplægsholderne og 
politikerne Trine Torp (SF), 
Flemming Møller Mortensen (S) 
og Liselott Blixt (DF).              . 
Oplæg kan ses på www.alkopedia.dk 



S 
å er årets Respekt-kampagne 

skudt i gang. Rundt om i 

Lænkens lokalforeninger har 

medlemmerne i disse uger travlt med 

at dele materialer ud, så flere borgere 

kan få at vide, at de er velkomne i 

Lænken. Både hvis de selv har et 

problem med alkohol eller er tæt på 

en, som kæmper med en afhængig-

h e d            .  

Af flyers og plakater fremgår det og-

så, at professionel behandling i kom-

munerne er gratis, og at man sagtens 

kan fortsætte i arbejde, selvom man 

går i behandling.  

Lokale aktiviteter 
 

Flere lokalforeninger har sat alle 

sejl til, blandt andet de sønderjy-

ske foreninger, som er gået sam-

men om at bemande en stand i  

Frivillighuset i Sønderborg, som 

ligger centralt på hovedgaden. 

Her kan borgere i alle de uger 

kampagnen varer, gå ind fra gaden 

og få en snak med en frivillig om, 

hvad man kan gøre ved alkohol-

problemer. Andre steder i landet 

har Lænkeforeninger taget kon-

takt til biblioteker og kulturhuse 

for at få sat plakater op og lægge 

informationsmaterialer      .  
 

Kampagnestart 

Som start på kampagnen mødte 

Landsformanden op på Køben-

havns hovedbanegård sammen 

med flere andre fra Lænken - og 

sammen med medarbejderne fra 

Side 
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LÆNKEN MED I RESPEKT-KAMPAGNEN 
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Alkohol & Samfund uddelte de  

materialer og respektmærker til de 

travle københavnere på vej til ar-

bejde. Enkelte poliltikere dukkede 

også op, blandt andreAstrid Krag, 

den tidligere Sundhedsminister, 

som fik en god snak med Lis og 

Tonny fra Hvidovre Lænken. 

Kampagnen kører .helt frem til d. 

6. marts, så det er stadig muligt at 

deltage med aktiviteter lokalt. 

Kontakt gerne Sekretariatet og få 

hjælp, hvis der er brug for det. 

Materialet  fra Alkohol & Samfunds og TrygFondens kampagne  reklamerer både for kommunens behand-

lingstilbud og Lænkeforeningens tilbud om et alkoholfrit fællesskab 

Frivillighuset  i Sønderborg med 

Lænkebudskaber 



T 
o af Lænkens kvindelige 

frivillige sagde heldigvis 

ja, da Ugebladet Søndag 

henvendte sig for at få deres hi-

storier om alkoholafhængighed, 

konsekvenserne  af at drikke for 

meget og vejen ud af afhængighe-

den.             .                                                   

Mette fra Roskilde og Minna fra 

Næstved fortæller ærligt om deres 

livtag med alkohol, og det  stærke 

budskab er: selv om det er tabu-

belagt, og det derfor er svært at 

erkende, at man er blevet af-

hængig, så nytter det at gøre noget 

ved et alkoholproblem.  Der er 

hjælp at hente, både hos  professi-

onelle behandlere og i et fælles-

skab som Lænkens. Mette og 

Minna fortæller også om, hvor 

vigtigt det er for dem selv at være 

aktive i Lænken.. Både for at kun-

Side 
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FLOT OMTALE AF LÆNKEN I UGEBLAD 

 To kvindelige medlemmer gør op med tabuerne og 

 fortæller om vejen ud af  alkoholafhængighed.  

Af redaktionen 
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   Interviewene  med Mette og Minna blev bragt  i ugebladet Søndag nr. 3 fra 16. januar  2017 og kan også  

   læses på www.laenken.dk 

 

  

ne hjælpe andre på samme måde 

som de selv blev hjulpet, da de 

første gang kom til Lænken, og for 

at kunne fastholde et liv, hvor det 

ikke er alkoholen, som styrer. 

Begge artiklerne fra ugebladet Søn-

dag kan ses på Lænkens hjemme-

side:             : 

www.laenken.dk - se under Nyhe-

der 



Af Næstved Lænken 

 

Den 16. oktober havde Næstved 
Lænken besøg af Sari fra Projekt 
Liv-Ret .         .  
 
Det var første gang i et projekt, der 
skal skabe focus på Næstved-
Lænken.             . 
Det går, i al sin enkelhed, ud på at 
indbyde potentielle brugere til et 
måltid mad, og hyggeligt samvær, 
hvor vi fortæller om, hvad Lænken 
kan tilbyde af netværk og hjælp til 
ædruelighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gang havde vi inviteret  bru-
gerne af Værestedet Kornakken,  
og vi spiste lækker mad, som Sari og 
hendes to studerende havde lavet. 
Bagefter spillede vi banko. 

Næste gang bliver i december, hvor 
vi vil invitere brugerne af den kom-
munale alkoholrådgivning på jule-
frokost. 

En rigtig god start på et projekt, 
som vi glæder os til, at være en del 
af. 
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SÅ ER DER SERVERET 

Næstved Lænken bød på go’  mad   

og fortælling om fællesskabet 
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Landsforeningens foreløbige      

arrangementer i 1. halvår 2017 

 

 

 

 

 

 

LF’s bestyrelses arbejdsweekend    13. – 15. januar 

Foreningskursus I                    25. – 26. februar  

Oplysningskonsulenter                    04. marts 

Temadag om antabus Sjælland      11. marts  

Temadag om antabus Jylland      18. marts  

Bestyrelses- og kassererkursus           22. – 23. april 

Repræsentantskabsmøde                     20. maj 

Lady-Walk           29. maj  

LF’s bestyrelses arbejdsweekend        09. – 11. juni 

Sommertræf uge 27                03. – 07. juli  

 

 Der tages forbehold for ændringer. 

 

Venlige hilsner 

 

Landsforeningens bestyrelse                
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S 
ønderborg lagde gader til 
en kæmpe åbningsfest af  
Det Sønderjyske Hus i 

oktober. I Frivillighedens hus 
blev alle kommunens foreninger 
tilbudt at synliggøre deres aktivi-
teter - og det  blev fulgt til dørs 
af frivillige fra Lænken i Sønder-
borg og Guderup. De stablede en 
flot stand på benene og kunne 
glæde sig over stor synlighed 
samt en velbesøgt stand.          .                         
   De festklædte nabobutikker 
bugnede af gode tilbud, der var 
åbningstale af borgmesteren, 
masser af aktiviteter for børnene 
og levende musik i gaderne.      

Den  gode kontakt til Frivillighe-
dens hus har betydet, at de søn-
derjyske foreninger nu har fået  

   Fra standen i Frivillighedens hus i Sønderborg 

 

 

 

 
   Fra standen i Frivillighedens hus i Sønderborg 

 
mulighed for at opstille en meget 
synlig udstilling og en bemandet 
stand i huset i forbindelse med 
Respektkampagnen (se også om-
talen side 7).                                

Sundhedsdag i Roskilde 

Roskilde Kommune og  Region 
Sjælland har gennem snart mange 
år afholdt en stor sundhedsdag  i 
eftersommeren på et af byens 
torve. Og gennem de fleste af 
årene har Roskilde Lænkens fri-
villige stillet en stand op og været 
med til at sætte focus på et sun-
dere liv.                       .                 
Den gode melding fra de frivillige 
lyder: dennegang : der var flere 
besøgende i år end tidligere, og vi 
fik delt mange pjecer ud.  Så vi er 
nok også med til næste år! e loka-

TIL AT FÅ ØJE PÅ 

Sundhedsdage, uge 40 kampagne og kommunale 

festdage - Lænkens frivillige stiller op til det hele 
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Uge 40-kampagnen 

 

Mange lokale foreninger har 
valgt at holde fast i traditionen 
med at komme på gaden i for-
bindelse med uge 40, selv om der 
ikke længere er så meget fokus 
på ugen fra andre organisationer 
og medier som tidligere.  
Men biblioteker, hospitaler, ind-
købscentre og andre lokale insti-
tutioner (som f.eks. Frivilligheds-
husene) lægger gerne lokaler til.                   
 
I 2016 var der åbent hus flere 
steder , bibliotekerne lagde mate-
rialer om alkohol og Lænken 
frem - og i det Storkøbenhavn-
ske kunne borgerne møde Læn-
kens frivillige på Herlev Hospital 
og i Frihedens Indkøbscenter i 
Hvidovre.           . 
 
Tak til Arne fra Guderup og Tommy, 
Mette og Tove fra Roskilde for jeres in-
put til denne artikel.          Redaktionen  

     
  

 

 

      

   Frivillige på Herlev Sygehus 

 

Standen i Frihedens indkøbscenter,  

Hvidovre 

Torvet i Roskilde med  frivillige fra Lænken 



Af Finn Overgaard Hansen, Lejre 

Lænken 

Mandag den 13. juni var en 
festdag i Lejre Lænken. 

Lene Christensen fik overrakt 
en meget velfortjent 10-års nål 
af vores landsformand Lis Is-
dal. 

Med overrækkelsen af nålen 
fulgte en flot gave fra Lands-
foreningen.   Det kan varmt anbefales at kigge inden for i     

Lejre Lænken, når de har festdage - deres vare-

mærke taler for sig selv! 

 

 

Mange var mødt op, både fra 

Lejre- og Roskilde Lænken, for 

at fejre Lene.  

 

Og selvfølgelig fik vi lagkage, 

der nærmest er blevet et vare-

mærke for Lejre Lænken. 

Stort tillykke til Lene, med den 

flotte nål. 

Side 
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NÅLEFEST I LEJRE LÆNKEN   

Og så kom lagkagen på bordet igen 

Landsformand Lis Isdal lykønsker Lene med  den 

eftertragtede nål  . 
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Lille Vanessa var med 

til at fejre det, da hendes 

mor fik overrakt den blå 

pårørende nål af formand 

Arne Dreier i Guderup. 

Kurt og Lone holdt øje 

med, at det hele gik rigtig 

for sig. 

En populær og respekteret skikkelse 

i Guderup Lænken fik i efteråret 

overrakt den blå nål som anerken-

delse for det store arbejde, hun  

udfører:             :  

Jessica, som er gift med Brian fra 

bestyrelsen, har siden hun begyndte 

at komme i Lænken været ’galt ak-

tiv’, som det hedder på de kanter, 

når man som Jessica både arrange-

rer medlemsaktiviteter, laver god 

mad og sammen med en anden på-

rørende har startet en netværks-

gruppe for pårørende.            . 

 

At de andre medlemmer sætter pris 

på hendes indsats viste de på ægte 

lænkemaner med god mad, sang og 

tale, da hun fik overrakt den fortjen-

te nål. 

BLÅ NÅL TIL PÅRØRENDE I GUDERUP 

   NÅLEREGN I HELSINGØR  

Ikke mindre end fire medlemmer fik i efteråret overrakt 3 

måneders nålen af formand Uffe i Helsingør. De er alle blevet 

medlemmer efter endt behandling på det lokale rusmiddelcen-

ter, som Helsingør Lænken har et fint samarbejde med. 
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Af Louise Spanning, Projektkoordi-
nator i LUA 

 
Sådan sluttede 2016: 

P 
rojektet fik de lovede mid-
ler fra Socialstyrelsen, og 
hele Lænken kunne ånde 

lettet op.                           . 
Tak igen til Landsfor-
eningens  bestyrelse 
for at have både 
tillid og is i maven! Vi 
skal genansøge om 
pengene for 2017 og 
regner stærkt med at 
få dem. 

    Roskilde Festival så 
sig varme på LUA og 
besluttede at donere 
en meget flot julegave: 
en stor stabel  ’indpakket omsorg’ i 
form af gavekort til wellness, ople-
velser og restaurantbesøg OG 
40.000 kr. til LUAs arbejde. LUA 
afholdte derfor julebanko for alle, 
der nogensinde har været i VBA-
forløb (og som vi kunne opdrive 
mailadresser på). Det blev en rigtig 
god aften i Kulturhuset på Islands 
Brygge, hvor flere fra de nyeste 
hold også dukkede op. 

Sådan starter 2017: 

I kølvandet på Lænkens  konferen-
ce om stigmatisering og fordomme 
på alkoholområdet, hvor Tonny 
fra Hvidovre Lænken og Camilla 
fra LUA holdt et brag af et oplæg 
sammen med undertegnede, har 
LUA fået sat et møde op med Tri-
ne Torp, SFs socialordfører. Vi vil 

gøre opmærksom på 
Lænkens og LUAs sag 
og forsøge at få tips til 
mere politisk opbak-
ning på Borgen. 

    LUAs fotoudstilling 
bliver udstillet på Den 
Nationale Alkoholkon-
ference i januar 
(arrangeret af Alkohol 
& Samfund). Og vi 
håber, det falder på 

plads, at den bagefter tager en tur 
til Roskilde Festivals lokaler og 
Generalforsamling, hvor mange 
gode folk har deres gang. Hvis der 
er nogle lokalforeninger, der har 
ideer og kontakter til flere udstil-
lingssteder – fx arbejdspladser, 
biblioteker, kulturhuset eller andet 
så ring til os og lån udstillin-
gen!               !  
LUA arbejder på at arrangere sin  

Nyt fra Lænkens Unge Ambassadører 

Både projektet og de unge har fuld fart fremad 
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første offentlige temaaften, hvor inte-
resserede kan komme til fyraftens-
foredrag og høre mere om nogle 
typiske voksenbarn-problemer. 

   Og så skal vi (forhåbentligt!) på 
tour til Tønder! Og holde tre fore-
drag på Campus Tønder. Og sam-
men med Guderup og Åbenrå 
Lænkerne forsøge at afklare øn-
sker og samarbejdsmuligheder 
med kommunerne om at få en 
lokal LUA op at stå. Vi glæder os. 

Følg med i aktiviteterne på  
LUAs Facebook:            . 
www.facebook.dk/luadk 

 
 

 

LUA - tal 

Største antal tilhører til et enkelt      
LUA-foredrag: 450 personer. 

Medlemmer i LUA: 19 personer + 
3 støttemedlemmer. 

Likes på LUAs facebook: 333 per-
soner  

Likes på Alkolinjens facebook: 333 
personer 

LUA’s foto-udstilling kan 

udlånes til arbejdspladser, 

biblioteker, frivilligheds– 

og kulturhuse mm. Ring 

til Louise Spanning på tlf. 

22736778 og hør nærmere 

http://www.facebook.dk/luadk


Har vi ikke alle som børn leget med 
sand og lavet sandslotte og set, hvor 
nemt de forsvinder igen?               ? 
Nu har voksne fundet på at lave 
store skulpturer i sand og de kan stå 
ude i det fri i flere måneder.           . 
   For 5 år siden begyndte man også 
at lave en udstilling i Hundested, og 
i Hillerød Lænken havde 12 med-
lemmer besluttet, at den måtte vi se 
nu.                           

Afsted med lokaltoget til Hunde-
sted og efter den ”lange” togtur 
måtte vi først have en solid frokost 
på en af de mange restauranter der 
ligger ved havnen. Kold buffet, så 
der var noget for enhver smag og så 
var alle rustede til en tur i sandet.                      
Og det  var  imponerende . 

 
 

 

Årets tema var store danskere, og 
der er mange at vælge imellem.        
Her så vi Holger Danske og Christi-
an den 4 og hans Rundetårn. Her 
var også Knud Rasmussen med sine 
slædehunde, men også kendte dan-
skere fra vor egen tid:   Simon Spies 
i et af sine fly, brødrene Laudrup                     
foran et mål og Kim Larsen med å- 
ben mund.                   .                    
Der var også noget for børnene en 
kæmpe Rasmus Klump.          . 
    Det skal lige siges, at det ikke er 
almindeligt strandsand der bruges. 
Det er sand fra en grusgrav, hvor 
der er 10% ler imellem                . 
    Det bliver stampet med et tryk på 
60 tons og stablet op i mange me-
ters højde, inden de forskellige 
kunstnere går i gang med spartel, 
pensel og hvad de ellers bruger. 
At de kan få de små detaljer med, 
og at det kan blive stående i regn og 
blæst er fantastisk.                  . 
 
Jeg glæder mig allerede til turen til 
Hundested i sommeren 2017 og 
hvis vejret så bliver lige så godt som 
det var denne lørdag, så kan det ikke 
blive bedre. 

Side 
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En tur i sandet med Hillerød Lænken 

Der er ikke langt fra Holger Danske til brødrene Lau-
drup - i Hundested 

Af Ulla Martinsen, Hillerød Lænken 
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Julemanden i Suzuki sender gaverne 
med luftpost 

Lænkens børn skal lægge ører til mange historier 
før gaverne bliver uddelt 

Juletræsfesterne rundt om i Lænke-
foreningerne bød på mange (sø-)
forklaringer til børnene angående 
julemanden. Her er to af dem: 

I Guderup Lænken med 45 deltagere, 
heraf de 16 børn, fik børnene midt i 
julebuffeten et glimt af julemanden 
udenfor -  i en sølvfarvet bil. Da han 
endelig stod i døren måtte han natur-
ligvis forklare, hvorfor han ikke kom 
med sin kane og rensdyrene. Men det 
var jo klart: når der ikke er sne, kan 
kanen ikke bruges, og så er det bedre 
med Suzukien. Den forklaring stille-

de børnene sig tilfredse med, især da 
de så mængden af gaver og alle god-
teposerne. 

I Hvidovre Lænken, som var smukt 
pyntet, kom julemanden slet ikke.  

 

Ifølge de voksne var han blevet for-
hindret i at komme ned fra Grøn-

land, fordi han ledte efter sine rens-
dyr, der var blevet væk . (Hvorfor 
han ikke bare brugte Suzukien lige-
som i Guderup, ved vi ikke!). 
I stedet havde han sendt alle gaverne 
med luftpost. Og alle børn fik en flot 
julegave, som de straks tog i brug. 

Både børnene og deres forældre og 
bedsteforældre havde trods jule-
mands-historierne nogle gode timer 
begge steder med sang og dans om 
juletræet med masser af leg samt rig-
tig julemad, som det fremgår af bille-
derne  

Tak til Kurt Nielsen, Guderup, og Kirsten 
Jensen, Hvidovre, for at sende os historier-
ne. 
 



Adresser og telefonnumre i Lænken 
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Sekretariat 

Drejervej 15, 5. 2400 København 

NV, tlf.: 36 77 56 56,  

Kontortid:  

mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00 

Mail: lf@laenken.dk  

 
Amager Lænken 

Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4

-6, 1., 2770 Kastrup 

Tlf.: 39 45 55 44 

Mail: amagerlaenken1@gmail.com  

Mandag og torsdag:  

kl. 16.30 - 19.30 

Formand: Henrik Nielsen 

Tlf.: 31 68 64 43 

Mail: minifut1@gmail.com.  

 

Bornholm Lænken 

Formand: Jan Jensen 

Tlf.: 21 48 17 09 

 

Gladsaxe Lænken 

Østmarken 4 B, 1. 2860 Søborg 

Mail: bentmartinus@gmail.com   

Mandag og torsdag kl. 17– 19 

Formand: Bent Martinussen  

 

 
 

Glostrup Lænken 

Hovedvejen 140-146 1. B, 2600 

Glostrup 

Tlf.: 27 68 34 25 

Mail: glostruplaenken@gmail.com  

Mandag og torsdag: 

 kl. 15.00 - 19.00   

 

Greve Lænken 

Jerismosevej 95, 2670 Greve 

Tlf.: 43 90 00 06 

Mail: grevelaenken@gmail.com  

Mandag og torsdag: 

 kl. 17.00 - 20.00 

Formand: Vakant  
 

Gribskov Lænken 

Tjørnevej 2 A, 3230 Græsted 

Tlf.: 30 49 24 71 

Mail: gribskov.laenken@gmail.com  

Mandag og torsdag kl. 17.00-19.00 

Formand: Philip Hjorth  

Mail: philiphjorth.ph@gmail.com  
 

Gråsten Lænken 

Tlf.: 51 25 48 53 

Mail.: graastenlaenken@gmail.com 

Tlf: mandag og torsdag kl. 18 - 20 

Kontaktperson: Grete 

 

mailto:lf@laenken.dk
mailto:amagerlaenken1@gmail.com
mailto:minifut1@gmail.com
mailto:bentmartinus@gmail.com
mailto:glostruplaenken@gmail.com
mailto:grevelaenken@gmail.com
mailto:gribskov.laenken@gmail.com
mailto:philiphjorth.ph@gmail.com
mailto:graastenlaenken@gmail.com
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Guderup Lænken 

Nørreled 33, Guderup,  

6430 Nordborg.  

Tlf.: 51 25 46 36 

Mail:  

guderup-laenken@hotmail.com 

Mandag og torsdag kl. 18.00 - 20.00 

Formand: Arne Dreier 

Tlf.: 23 34 54 59 

Mail: a.dreier@lycos.com  

 
Helsingør Lænken  

Rytterbakken 6, kld,  

3000 Helsingør.  

Tlf.: 49 22 13 00 

Mail: helsingorlaenken@vapnet.dk  

Mandag og torsdag kl. 16.00 - 19.00 

Formand: Uffe Eriksen 

Tlf.: 60 68 36 30 

Mail: uffe.eriksen@outlook.dk  

  

Herlev/Ballerup Lænken 

Herlev Ringvej 2 C, 2., 2730 Herlev 

Tlf. 39 45 57 00 

Mail: herballaenken@gmail.com  

Mandag og torsdag kl. 16.00 - 19.00  

Formand. 

 

Herning Lænken 

Haraldsgade 2, 7400 Herning 

Tlf.: 23 20 90 95 

Mail: laenken@mail.dk   

Mandag og torsdag kl. 18.30 - 20.30  

Formand: Karen-Lis Nielsen 

Tlf.: 61 99 59 62 

 

Hillerød Lænken 

Skansevej 2 C, 3400 Hillerød  

Tlf.: 53 27 98 08  

Mandag og fredag kl. 16.00 - 18.00  

Mail: hilleroed266@gmail.com  

Formand: Lars K. Petersen 

mailto:guderup-laenken@hotmail.com
mailto:a.dreier@lycos.com
mailto:helsingorlaenken@vapnet.dk
mailto:uffe.eriksen@outlook.dk
mailto:herballaenken@gmail.com
mailto:laenken@mail.dk
mailto:hilleroed266@gmail.com


 
Hvidovre Lænken 

Strandmarksvej 20, 1. 2650 Hvid-

ovre (Indgang fra Hvidovrevej ved-

Frihedens Butikscenter) 

Tlf.: 40 98 27 59 

Mail: laenkenhvidovre@gmail.com   

Mandag og torsdag:  

kl. 15.00 – 18.00,   

Onsdag: kl. 17.30 – 20.00 

 Lørdag: kl. 09.00 – 11.00 

Formand: Tonny Erichsen 

Tlf.: 23 34 61 99 

Mail: tonnyhe@webspeed.dk  

 

Ishøj Lænken 

Tranegilde Strandvej 7, 2635 Ishøj 

Tlf.: 43 73 82 24  

Mandag og torsdag kl. 16.00 - 20.00  

Formand: Leif Wikkelsø  

Mail: wwikkelsoe@gmail.com  

 

Køge Lænken 

Vestergade 22 - 24, 4600 Køge 

Tlf.: 39 45 56 66  

Mail: koegelaenken@gmail.com  

Mandag og torsdag kl. 09.30 – 

12.00 og torsdag kl.18.30 -20.00 

Formand: Preben Ljungström   

Tlf.: 23 25 04 99 

Mail:  

prebenljungstrom1@gmail.com 

  

 

 
 

Lejre Lænken 

(afdeling af Roskilde Lænke-

ambulatorium og Roskilde-Lænken) 

Servicehuset i Ammershøjparken 

Ammershøjparken 51, 1., 4070 Kir-

ke Hyllinge 

Mandag og torsdag kl. 16.30 - 19.30 

Formand: Se Roskilde Lænken 

Tlf.: 29 42 06 86 

 

Lyngby Lænken 

Jægersborgvej 66 A, 2. th., 2800 

Kgs. Lyngby 

Tlf.: 45 87 18 35 

Mail: lyngby.laenken@outlook.dk   

Mandag kl. 9.30 - 12.00 og 16.00 - 

19.00 

Torsdag kl.09.30 - 12.00 og 16.00 – 

19.00 

Formand: Børge Petersen 

Mail: buller-petersen@hotmail.com  

 

Maribo Lænken 

Telefonrådgivning 

Tlf.: 27 47 44 01 

Kontaktperson: Mia Lorentzen 
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Næstved Lænken 

Kindhestegade 16, 4700 Næstved 

Tlf.: 20 85 41 27 

Mail: naestvedlaenken4700@gmail.com  

Mandag og torsdag kl. 16.00 17.30 

Formand: Børge Christiansen 

   

Roskilde Lænken 

Algade 52, 2. 4000 Roskilde 

Tlf.: 46 32 53 42  

Mail: roskildelaenken@live.dk  

Mandag og torsdag kl.15.00 – 19.00  

lørdag kl. 10.00 - 12.00 

Formand: Leni Grundtvig Nielsen 

  

Rødovre Lænken 

Ovrevej 1, 2610 Rødovre 

Tlf.: 36 70 15 65 

Mandag og torsdag kl. 16.00 - 19.00  

Formand: John E. Jensen 

Tlf.: 61 18 05 94 

Mail: mono.jensen@gmail.com  

 

Solrød Lænken 

Aktivitetscenteret 

Solrød Center 85, 2680 Solrød 

Strand 

Tlf.: 24 87 70 55 

Solrod-laenken@hotmail.com  

Mandag og torsdag kl.17.00 -19.00 
Formand: Brian Schönberg   
 

 

 

 

 

 

Sønderborg Lænken 

Bjerggade 11 A, 6400 Sønderborg 

Tlf.: 74 42 10 24 

Mail: soenderborg.laenken@it.dk  

Mandag og torsdag kl. 18.00 - 20.00  

Formand: John Beeck  

Tlf.: 24 45 45 32 

Mail: ljpolar@msn.com  

  

Aabenraa Lænken 

Bjerggade 4 Q, 6200 Aabenraa  

Tlf.: 25 77 67 70 

Mail.: aabenraalaenken@gmail.com 

Mandag og torsdag kl. 16.00 - 18.00  

Formand: Erik G. Hansen  

Tlf.: 24 96 00 79  

 

 

Lænkens Unge Ambassadører 

(LUA) 

Drejervej 15, 5.  

2400 København NV 

Tlf.: 22 73 67 78 
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Flere adresser og telefonnumre 
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Kreds Jylland/Fyn 

Lokalforeningerne: 

Gråsten • Guderup • Herning • 

Sønderborg • Aabenraa 

Mødeleder: Arne Dreier, Guderup 

Tlf.: 24 76 90 86 

Mail: a.dreier@lycos.com  

 

Kreds Syd 

Lokalforeningerne: 

Amager • Bornholm • Glos-

trup • Hvidovre • Ishøj  • Rød-

ovre 

Mødeleder: Går på skift   

Tlf.: 40 98 27 59 

Mail: lisdal@sol.dk  

 

 

Guderup Lænken 

Nørreled 33, Guderup  

6430 Nordborg 

Kontaktperson:  

Anna Grethe Macom Hansen 

Tlf.: 51 25 46 36 

 

Hillerød Lænken 

Skansevej 2 C, 3400 Hillerød 

Kontakt: Anette Valentin 

Mandag og torsdag kl, 18-20 

Tlf: 21 32 60 97 

 

Kreds Nord 

Lokalforeningerne: 

Gladsaxe • Gribskov • Helsin-

gør • Herlev/Ballerup • Hille-

rød • Lyngby  

 Mødeleder: Edith Olsen 

Tlf.: 22 32 54 29 

Mail: emtnolsen@gmail.com 

  

Kreds Sjælland 

Lokalforeningerne: Greve • Kø-

ge • Lejre • Maribo • Næstved • 

Roskilde • Solrød 

Mødeleder:Jens Hansen, Roskilde 

Mail: Kredssjaelland@live.dk   

Tlf.: 46 32 53 42   

 

 

Hvidovre Lænken 

Strandmarksvej 20, 1.  

(Indgang fra Hvidovrevej  ved-

Frihedens Butikscenter) 

 2650 Hvidovre 

Kontaktperson: Hanne Kjær 

Tlf.: 36 77 56 56  

 

 

Telefonkontakt for pårørende   

Kontaktperson: Hanne Kjær  

Tlf.: 36 77 56 56  

Kredsrådene 

Pårørende-netværket 

mailto:a.dreier@lycos.com
mailto:lisdal@sol.dk
mailto:emtnolsen@gmail.com
mailto:Kredssjaelland@live.dk
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Det Udgående Team 

i Region Hovedstaden 

Hovedvejen 140 - 146, 1. 2600 

Glostrup 

DUTs professionelle:  

Tlf.: 20 73 15 97  

Mandag - fredag 8.00 - 14.00 

DUTs frivillige:  

Tlf.: 21 63 38 75  

Mandag - fredag 9.00 - 15.00 

Mail: cmk@novavi.dk 

 

 

 

Det Udgående Team 

 i Region Sjælland 

Algade 52, 2., 4000 Roskilde 

DUT’s professionelle:  

Tlf.: 39 45 56 00 

Mandag - torsdag kl. 9 - 15 

fredag kl. 9.00 - 13.00 

DUT’s frivillige:  

Tlf.: 39 45 56 00  

Mandag - torsdag kl. 9 - 15 

fredag kl. 9.00 - 13.00 

 

Det udgående team (DUT) 
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Amager ambulatorium 

Tårnby Sundhedshus 

Kamillevej 4-6, 1.  

2770 Kastrup 

Tlf.: 39 45 55 44 

Konsultation mandag - fredag 

kl. 9.30 – 12.00  

Mandag og torsdag kl. 15–19. 

 

Frederikssund ambulatorium 

Færgeparken 19 

3600 Frederikssund 

Tlf.: 39 45 54 40 

 
Glostrup ambulatorium 

Hovedvejen 140-146  

2600 Glostrup 

Tlf.: 39 45 55 00 

Konsultation mandag -  fredag kl. 

9.30 - 12.00   

Mandag og torsdag kl. 15- 19. 

 

Abstinensbehandling/åben kon-

sultation hos behandler: 

Mandag  kl. 10 - 12. og  

kl. 15 - 17 sygeplejerske, 

tirsdag 10 - 12  læge,  

onsdag 10 - 12 sygeplejerske 

torsdag 15 - 19  læge,  

fredag 10 - 12 læge  

 

Greve ambulatorium 

Jerismosevej 95 

2670 Greve 

Tlf.: 43 90 00 06 

Konsultation mandag og tors-

dag kl. 16  - 19  
 

Herlev ambulatorium 

Herlev Ringvej 2C, 2. sal 

 2730 Herlev, Tlf. 39 45 57 00 

Konsultation mandag - fredag 

kl. 9.30 - 12.00  samt  

mandag og torsdag 15 - 19 

Fonden novavi’s ambulatorier 

Tidligere Fonden Lænkeambulatorierne 

Administration 

Peter Bangs Vej 1, Byg. 8, 4., 

2000 Frederiksberg .  

Tlf.: 39 45 54 55  

Kontortid:  

Mandag – torsdag kl. 9 – 15 

fredag kl. 9.30 – 12 

Mail: novavi@novavi.dk 

______________________________________
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Hvidovre ambulatorium  

Strandmarksvej 20, 1.  

2650 Hvidovre 

(Indgang fra Hvidovrevej Frihe-

dens Butikscenter) 

Tlf.: 39 45 54 11 

Konsultation mandag - fredag 

kl. 09.30 – 12.00 samt 

Mandag og torsdag kl. 15 -19. 

 

Ishøj ambulatorium 

Tranegilde Strandvej 7,  

2635 Ishøj 

Tlf.: 43 73 82 24 

Konsultation mandag og tors-

dag kl. 16 - 19 

      

Køge ambulatorium 

Vestergade 22 - 24,  

4600 Køge 

Tlf.: 39 45 56 66 

Konsultation mandag - fredag 

kl. 9.30 - 12.00 samt 

Mandag og torsdag 15– 19 

  

Lejre ambulatorium 

Servicehuset  

Ammershøjparken 51, 1.  

4070 Kirke Hyllinge 

Konsultation mandag og tors-

dag kl. 16.30 - 19.30 

Tlf.: 29 42 06 86 

Lyngby ambulatorium 

Jægersborgvej 66 A, 2. th.,  

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.: 39 45 55 55 

Konsultation mandag - fredag 

kl. 9.30 - 12.00  samt 

Mandag og torsdag 15 -19 

 
Roskilde ambulatorium 

Algade 52, 2.,  

4000 Roskilde 

Tlf.: 39 45 56 00 

Konsultation mandag - fredag 

kl. 9.30 - 12.00 samt 

Mandag og torsdag kl. 15 – 19 

       

Rødovre ambulatorium 

Ovrevej 1,  

2610 Rødovre 

Tlf.: 36 70 15 65 

Konsultation mandag og tors-

dag kl. 16.00 - 19.00 

 

 

 
Novavi Pensionatet 

Byparkvej 87,  

2600 Glostrup 

Tlf.: 43 43 15 97 

Mail: pensionatet@novavi.dk 



Telefon: 3677 5656 

LF@laenken.dk 

www.laenken.dk 
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