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Nyt fra Lænken 

Nr. 2   2017 

Frivillige lånte en fod eller to til Læn-
kens Unge Ambassadører ved et velgø-
renhedsløb i København.       
LUA kan nu sætte gang i endnu et 
behandlingsforløb for ’voksne børn’. 
             Side 12 - 13 
    

Væk med tabu, en ny erkendtlighed 
efter 1 år i Lænken og nye medlem-
mer til bestyrelsen, som ses her. Del-
tagerne i årets repræsentantskab 
havde travlt med afstemningerne. 
                                         Side  4 -  7 

Vi ved, at socialt samvær virker sam-
men med behandling - men hvad 
sker der, hvis det hele kombineres 
med motion?  Det har nyt projekt 
med Lænkedeltagere undersøgt. 
                           Side 8 - 11 
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   Side 3 

S om altid er Nyt fra Læn-
ken fyldt med gode hi-
storier fra det ganske 

land om, hvad der sker i Læn-
ken, både i lokalforeningerne og 
i Landsforeningen.          .                                     
Derfor har Bestyrelsen besluttet, 
at der skal komme fire medlems-
blade i 2017. Så: bliv endelig ved 
med at sende de gode historier, 
så vi kan dele dem med 
andre. Send dem til 
lf@laenken.dk eller pr 
brev. 

I dette nr. kan I bl.a. 
læse om årets repræsen-
tantskab. Det var det 
62. møde af slagsen, og 
af økonomiske årsager måtte vi 
ændre på mødets længde. I ste-
det for at have hele weekenden 
til rådighed skulle alt overståes 
på en enkelt dag. Det betød ikke 
så meget for  den dagsorden, vi 
skulle igennem — men det be-
tød  desværre, at vi måtte und-
være mange af de gode ’snakke’, 
man kan få undervejs i sådan en 
weekend.   

Forhåbentlig kan der blive andre 
lejligheder til at vi kan mødes på 
tværs af foreningerne. Det er 
vigtigt for fællesskabet. 

 

På mødet blev der valgt nye 
medlemmer til bestyrelsen,  og 
årsberetningen blev fremlagt. 
Det fremgik af den, at vi har 
store udfordringer med hensyn 
til det fortsatte arbejde efter at 
Sundhedsstyrelsen har skåret 
kraftigt ned på den støtte, vi hid-
til har fået derfra. Så den nye 
bestyrelse og Sekretariatet skal 

have arbejdstøjet på igen i 
den nærmeste fremtid.           
. 
Beretningen ligger på 
Lænkens hjemmeside, 
men er også ved at blive 
sendt ud til alle lokalfor-
eningerne.  

Endnu engang tak for det store 
arbejde I gør uge efter uge, må-
ned efter måned ude i forenin-
gerne. Det er jeres engagement, 
der bærer Lænken.  

God læselyst! 

Lis Isdal.                         .                              
Formand 

P.S. Nyt fra Lænken ligger også 
på vores nye flotte hjemmeside, 
så husk at spørge om lov, hvis I 
sender billeder ind fra arrange-
menter med medlemmer- speci-
elt, hvis der billeder af børn! 

NYT FRA FORMANDEN 



Delegerede fra hele landet mød-
tes den 20. maj til Lænkens årlige 
repræsentantskabsmøde. 

Forud for mødet var gået et stort 
forarbejde med ændringer af 
vedtægterne.          .  
 

Ud med ordet ’misbruger’ 

Ønsket om ændringer var bl.a. 
opstået, fordi nogle af de ord og 

begreber, som er blevet brugt i  
Lænken til at beskrive brugerne, 
er blevet opfattet som stemplen-
de og kan være med til at holde 
liv i myten om manden på bæn-
ken.  

Derfor ønskede Landsforenin-
gens bestyrelse, at ord som 
’misbruger’ og ’misbrugs-
problemer’ fjernes fra vedtægter-
ne og erstattes med betegnelsen 

Af Redaktionen 

REPRÆSENTANTSKAB 2017 

Væk med stempling af  mennesker - og velkommen til 
ny et-års erkendtlighed 
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’mennesker med alkohoproble-
mer’ .  

De delegerede var enige, og alle 
vedtægtsændringer blev enstem-
migt vedtaget. Det meget store 
arbejde, som Henrik fra Rødov-
re Lænken havde bidraget med 
for at sikre, at ændringerne blev 
juridisk korrekte, blev behørigt-
værdsat af alle delegerede og 
dirigenten. 
Et-års nål eller erkendtlighed 
 
Fra Glostrup Lænken kom et 
forslag om at indføre en er-
kendtlighed for et års medlem-
skab af Lænken, fordi man sy-
nes, at ’gabet’ fra 3 måneders 
nålen til 5 års nålen er for stort.                  
.Forslaget blev vedtaget med et 
stort flertal, og nu arbejdes der 
på at designe en ny nål eller en 
anden form for markering af 1-
års medlemsskabet.  Der blev 
også valgt to nye besty 
relsesmedlemmer til Landsfor- 

 

 
eningen, og formålsparagraffen 
fik tilføjet en helt ny ’pind’.   
 
Læs mere  på de næste sider. 

 

Landsforeningens formand, Lis Isdal, og diri-
genten, advokat Andreas Mylin kørte for 15. 
gang i træk parløb på et repræsentantskabsmø-
de. De sørgede som vanligt for at både formalia 
og den gode stemning blev opretholdt, blandt 
andet gennem afholdelse af et passende antal 
kaffepauser 

Ny erkendtlighed på vej  

Der er for lang tid mellem 3 måne-
ders og 5 års nålene, mente repræsen-
tanterne. Derfor indføres der nu en 1 
års erkendtlighed. Det er dog endnu 
ikke besluttet, hvordan den kommer 
til at se ud.                               . 

        

                  

 
     

                

3 måneder 

5 år 

1 år 



P å repræsentantskabsmø-
det blev bestyrelsens for-
slag om en udvidelse af 

formålsparagraffen enstemmigt 
vedtaget - det betyder, at Lands-
foreningen Lænken også skal: 

’medvirke til at nedbryde tabu om 
mennesker med alkoholproblemer’ . 
 
Det er en direkte opfølgning på 
den konference, som Landsfor-

eningen arrangerede i 2016 på 
Christiansborg med titlen: Stigma 
og myter om alkohol.  

Her blev det klart, at hvis Læn-
ken skal leve op til formålet om 
at forebygge alkoholproblemer, 
er man nødt til at tage kampen 
op med tabuerne på området. 
Især forestillingen om, at alko-
holproblemer er forbeholdt man-
den på bænken. 

 
Repræsentantskab 2017 fortsat 

Med  udvidelse af  formålsparagraffen sættes fokus på 
at nedbryde fordomme og myter på alkoholområdet  

Landsforeningens bestyrelse 2017 

Bagerst fra venstre: Kurt Nielsen (næstformand), Guderup, Erik Dhiin, (nyvalgt) Helsingør, Henrik Nielsen,
(nyvalgt) Amager, Lis Isdal (formand), Hvidovre, Hans Henrik Christinsen, Aabenraa, Rene Axelsen, 
Hvidovre - forrest fra venstre: Lise Sternberg Jørgensen, Næstved og Lasse Lund Schou, Hvidovre.  

SIDE 6 
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For første gang i nogle år har 
Landsforeningen udgivet et års-
skrift. Det er led i arbejdet med 
at gøre det tydeligt for beslut-
ningstagere og samarbejdspartne-
re, hvad det er Lænken kan, og 
hvordan vi arbejder. 

Årsskriftet er blevet rigtig godt 
modtaget. Som en af vores tætte 
samarbejdspartnere i Alkohol & 
Samfund. projektleder Allan Jo-
nas siger ” Det er et årsskrift, 
man faktisk har lyst til at læse, og 
som taler ind i hvad I leverer og 
hvorfor.” 
 

 

Årsskriftet bliver sendt ud til alle 
foreninger og til vores samar-
bejdspartnere i den kommende 
tid. - og  det kan downloades fra 
hjemmesiden, laenken.dk 

Nyt årsskrift uddelt på      
Repræsentantskabet  

Repræsentanterne valgte to nye medlemmer til bestyrelsen på årets mø-
de: til venstre Erik Dhiin, som kommer fra Helsingør Lænken og til 
højre Henrik Nielsen fra Amager Lænken.  

Nye ansigter i Landsforeningens bestyrelse 

Repræsentantskab 2017 fortsat 



V i har haft den fornøjelse 
at deltage i projektet 
’Nyt liv med motion og 

samvær’ som blev gennemført 
over ni uger i februar og marts.                   
Formålet med projektet var at 
undersøge, om motion som sup-
plement til ambulant alkoholbe-
handling kan forbedre deltager-

nes motivation, mentale sundhed 
og fastholdelse i  behandling.  

Baggrund 

Initiativet til projektet er taget af 
specialestuderende ved Syddansk 
Universitet, Venuha Kandiah, 
der som led i sit speciale har til-
rettelagt og gennemført pro-
grammet. Aktiviteterne omfatte-
de et forløb over ni uger med en 
ugentlig superviseret og gruppe-
baseret motionsgang af én times 
varighed. Motionen foregik 
udendørs omkring Novavì Lyng-
by og bestod af en række forskel-
lige motionsformer, tilrettelagt i 
dialog med deltagerne og tilpas-
set den enkeltes forudsætninger.  

Indhold og udbytte 

Vi var seks friske deltagere fra 
Lyngby, Herlev og Glostrup, 
som valgte at tage imod udfor-
dringen. Det har vi ikke fortrudt! 
Vi har haft nogle rigtig hyggelige 
møder, og stort set alle er mødt 

NYT LIV MED MOTION OG SAMVÆR 

Af Jacob, Lis, Jeanne, Kris, Jørgen 
og Ole  

At socialt samvær virker, det ved vi i Lænken - men hvad 
sker der, hvis det kombineres med motion?  

 Side 8 



   Side 9 

op hver gang, både i sne, kulde 
og regn. Aktiviteterne omfattede 
opvarmning, somme tider lig-
gende i græsset, powerwalk, 
crosstræning, og mange forskel-
lige øvelser i koordination og 
balance, som man også kan lave 
derhjemme. Vi benyttede i høj 
grad ’naturens ressourcer’, sten, 
grene, træer, bakker og græsom-
råder, som området omkring 
Lyngby er rig på. Ofte startede 
vi på ambulatoriet, somme tider 

ved Lyngby station for at nå 
længere ud i området. Vi har 
bl.a. trænet i Ermelunden, ved 
Garderhøj fortet, omkring Lyng-
by sø, og i Sorgenfri Slotspark.          
. 
 
Også tid til kaffe og kage 
Hvert møde startede med en 
kort drøftelse af dagens pro-
gram, hvor de enkelte deltagere 
kom med forslag til steder og 
aktiviteter. Derefter gennemfør-

’’ Kombinationen af  motion og socialt samvær som supplement til alko-
holbehandling rummer efter vores erfaring meget stort potentiale’’ 

”Vi har alle følt en gensidig forpligtelse til at komme hver gang, og 
tiltiden, fordi vi har oplevet at være en del af en fælles mission. ” 



te vi programmet, og vi sluttede 
af med at besøge Lyngby Læn-
ken, som med stor gæstfrihed 
havde lavet kaffe og næsten altid 
bød på lækker kage. Tusind tak 
for det! 

Vi har alle oplevet stort udbytte 
af at deltage i projektet.  

Dels har vi fået yderligere moti-
vation til at dyrke motion og lyst 
til at komme ud i naturen, dels 
har vi fået et nyt socialt netværk 
og venskaber, som fortsætter og-
så når projektet slutter til april. Vi 
har alle følt en gensidig forplig-
telse til at komme hver gang, og 

til  tiden, 
fordi vi har 
oplevet at 
være en del 
af en fælles 
mission…..               
Denne kom-
petence kan 
vi alle gøre 
brug af i 

andre af livets sammenhænge.     

Succesen skyldes ikke  mindst 
vores coach, Venuha, som er gået 
til opgaven med stor entusiasme 
og aldrig svigtende humør. Hun 
sørgede for vores sikkerhed ved 
at skaffe refleksveste, og for vo-
res velbefindende ved at tilberede  

 
 
  
 
 
 

frisk frugt efter hver træning. 
Stor ros til Venuha! 

Perspektiver 

Kombinationen af motion og 
socialt samvær som supplement 
til alkoholbehandling rummer 
efter vores erfaring meget stort 
potentiale, og vi håber virkelig at 
Novavì vil tage lignende initiati-
ver fremover.             .                         
Det kunne bl.a. ske i samarbejde 
med Lænken, kommuner, Alko-
hol & Samfund, Ældre Sagen, 
Tryg fonden eller lignende orga-
nisationer. For ret beskedne res-
sourcer kan der på denne måde 
etableres tilbud som kan give de 

”For ret beskedne ressourcer kan der på denne 
måde etableres tilbud, som kan give de nuvæ-
rende behandlingstilbud et markant løft” 
                                                                 - Projektdeltagerne 

NYT LIV MED MOTION OG SAMVÆR fortsat 
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nuværende behandlingstilbud et 
markant løft.  

På det konkrete plan har en af 
projektets deltagere allerede ta-
get initiativ til en aktivitetskalen-
der i Google.  Her lægges aktivi-
teter op, som man kan benytte 
sig af ved blot at møde op og på 
den måde forhåbentlig få lige så 
stor glæde af samvær med andre 
som vi har oplevet i dette pro-
jekt.  

 

 

 

 

Lænken indtager Christiansborg - igen 

Specialestuderende ved 
Syddansk Universitet  
Venuha Kandiah står bag 
projektet 

 

 
En delegation fra Landsforenin-
gen havde foretræde for sund-
hedsudvalget den 23. maj. 

Der var Camilla, Henrik, Louise 
og Pernille 

Lænken har anmodet udvalget 
om at støtte op om det store 
forebyggende arbejde, der laves 
ude i lokalforeningerne og ikke 
beskære midlerne til Landsfor-
eningen. Vi håber at de lytter. 
Ellers har vi truet med at kom-
me igen. 

 

 

Delegationen på besøg i sundhedsudvalgets 
mødeværelse på Christiansborg. Fra venstre 
Henrik, Rødovre Lænken, Louise, projekt-
koordinator, LUA,  Camilla , LUA og 
Pernille fra Landsforeningen 

Af Redaktionen 



Søndag den 30. april løb i alt 75 
løbere for Lænkens Unge Am-
bassadørers sag til velgøren-
hedsløbet YOU RUN i Køben-
havn. Det lykkedes de 75 løbere 
at samle i alt 55.000 kr. ind, som 
LUA har besluttet skal gå direk-
te til endnu et VBA-forløb, så 
flere voksne børn af alkoholaf-
hængige kan få hjælp. 

LUAs løbere løb sammen med 
1300 andre, der løb for bl.a. 
Kræftens Bekæmpelse, Natte-

ravnene, Cystisk Fibrose For-
eningen og syv andre organisati-
oner, der som Lænken og LUA, 
arbejder for at hjælpe folk med 
sygdomme eller andre proble-
mer. 

Det var en smuk dag på mange 
måder. LUA takker alle der løb 
eller donerede til vores løbere – 
og også kæmpe tak til Bettina 
og Pernille fra sekretariatet, der 
passede LUAs stand med 
bolscher og klistermærker. 

DER BLEV LØBET FOR LÆNKENS UNGE 

Af LUA 

Frivillige lånte en fod eller to til Unge Ambassadørerne, 
som nu kan støtte andre unge med et behandlingsforløb  

        FIND LUA! 

 Side 12 



 

   Side 13 

YOU RUN var et velgørenhedsløb, hvor 
man som enkeltperson, hold eller virk-
somhed starterde en onlineindsamling for 
sin sag, og løb enten 5 km, 10 km eller 
halvmaraton på en rundstrækning omkring 
Københavns Inderhavn den 30. april 2017.  

1 2 

3 4 

5 

Nr. 1: Mange hundrede stillede op i det gode 
vejr - heraf 75 for LUA 
Nr. 2: Kenneth og Lars i en stille stund 
inden løbet starter 
Nr. 3: Alkolinjen løb for LUA  - og 
Nr. 4: Camilla løb for LUA  - og  
Nr. 5:  Trine Torp og nogle af hendes parti-
fæller fra SF løb for LUA  



S om det fremgår af næste si-
des oversigt har Landsfor-
eningens bestyrelse og dens 

forskellige udvalg nu planlagt den 
foreløbige liste over efterårets 
mange aktiviteter: 

Når dette blad udkommer vil man-
ge af jer allerede være tilmeldt det 
traditionelle Sommertræf i Videbæk, 
med start d. 3. juli. Hvis du ikke 
lige har nået det, så prøv at ringe til 
Bettina i Sekretariatet  og hør, om 
der er flere ledige pladser. Vi ga-
ranterer dig for, at det bliver en 
fantastisk oplevelse at komme 
med!  

Den 62. Stiftelsesfest finder sted i 
Sønderjylland, og planlægningen er 
allerede godt i gang. Masser af sjov 
og hygge venter deltagerne - og der 
bliver måske også lejlighed til at 
svinge træbenet?    

Mini-efterårsferie planlægges i uge 42, 
også i Videbæk, en ligeså dejlig op-
levelse på den årstid som i juli.  
 
I november kan du så glæde dig til  

 

 

Foreningskursus 2. Det hed før 
’kontaktmedarbejderkurset’. Hvis 
du har været på Foreningskursus 1 
eller det er lang tid siden, du sidst 
har været på kursus, så prøv at 
komme med her. Du får mere vi-
den om arbejdet i Lænken, hvor-
dan du kan hjælpe andre og samti-
dig passe på dig selv - og du møder 
lænkekammerater, som er i samme 
situation som dig. Vi garanterer 
mange gode ’snakke’ på kurset!    
 
Senere i november er der opfølgning 
for pårørende. Det er rettet mod på-
rørende, som tidligere har deltaget i 
pårørendekurser med psykolog 
Bettina Myggen.  Kursusudvalget 
inviterer deltagerne direkte. 

Og sidst men ikke mindst vil der 
efter behov blive afholdt temadage 
om antabus for de medlemmer, som 
indgår i antabus-udlevering efter 
aftale med lokale alkoholbehand-
lingssteder. 

Vi håber, at se mange af jer til 
sommerens og efterårets mange 
Lænke-aktiviteter!  

 

 

 LÆNKENS KURSUS/MEDLEMSAKTIVITETER  

Listen over efterårets medlemsaktiviteter er udkommet og 
har mange tilbud om både fællesskab og mere viden 
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Bestyrelsens arbejdsweekend            9. – 11. juni 

Sommertræf uge 27            3. - 7. juli 

Stiftelsesfest, Sønderjylland                    7. oktober 

Mini-efterårsferie uge 42                16. -  20. oktober 

Foreningskursus 2                    4. - 5. november  

Opfølgning for pårørende            18. - 19. november 

Temadag om antabus Sjælland  ikke fastsat  

Temadag om antabus Jylland  ikke fastsat  

 

 Der tages forbehold for ændringer. 
 

 
Venlige hilsner 
 

Landsforeningens bestyrelse                
 

   



Lokale festligheder 

Mange medlemmer er blevet fejret med Lænkens nåle  
siden sidst. Et par fødselsdage er det også blevet til 

Hos Næstved Lænken kunne en stolt formand Børge 
overrække 3 måneders nåle til Belinda og Susanne i 
februar. Foreningen var vært ved en lille sammenkomst 
med buffet og lagkage. 
 
Og selv om det var mørkt og koldt udenfor Sønder-
borg Lænken, kunne man indenfor glæde sig over 
både blomster og chokolade til Bodil og Peter, da de fik 
hæftet 3 måneders nålen på brystet af formand John. 

Tak til Lilly, Sønderborg, Lis, Hvidovre og Minna fra Næstved Lænken for bille-
der og gode historier om lokale nåleoverrækkelser: 
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   Side 17 

I Hvidovre udviklede generalfor-
samlingen sig til en tre-i-ener-fest, 
fortæller Lis:                      : 
 
”Vi havde generalforsamling  i 
marts, og i den forbindelse over-
rakte vi en blå nål til vores revisor, 
som er formandens søster Jeanette 
Erichsen. Jeanette har støttet Ton-
ny siden han begyndte i Lænken. 
Stor var både hendes og Tonnys 
overraskelse, da ingen af dem vid-
ste noget om det. 
Samme aften fik en fødselar 60 år 
(Johannes) og en anden fødselar 
65 år (Holger) overrakt en buket 
blomster samt dirigenten Aksel 
Appel fik en buket for hjæl-
pen”                      . 
Og som det kan ses, var der også 
sørget for en bid brød til festlighe-
derne. 

På årets Bestyrelseskursus kun-
ne Sønderborg Lænkens for-
mand, John, fejre rund fødsels-
dag - og der blev festet med 
store lagkager, flødeboller, kaf-
fe med mere til alle deltagerne. 
John er her flankeret af kursus-
lederne Yvonne og Lis 



 
Helsingør Lænken lader sjæl-
dent en lejlighed gå fra sig, når det 
kommer til at fejre medlemmerne
- og i april faldt det så heldigt, at 3 
medlemmer kunne fejre ’runde’ 
fødselsdage. Henholdsvis 50, 60 
og 70 år, altså i alt 180 års fødsels-
dag             . 
Det blev fejret med en god mid-
dag og fødselsdagssang. Tillykke 
til trekløveret og tak til Helsingør 
Lænken for den indsendte histo-
rie. 

 
180 års fødselsdag -  

  en rekord i Lænken? 

Karin 70, Erik 60 og Britt 50 - 
i alt 180 år i april måned. 

På det seneste Foreningskursus indgik et kreativt gruppearbejde som en 
del af undervisningen. Her er de tre gruppers besvarelse af opgaven, som 
handlede om samarbejde, og hvor Lænkens logo skulle  indgå i billedet.   

Malerierne kan ses på Sekretariatet på Drejervej. 
 

Kreativ samarbejdsøvelse 
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   Side 19 

 
Gør Lænken mere synlig lokalt ! 

Lænkemedlemmerne bliver tit bedt om at gøre sig  

mere synlige - det har et medlem taget til sig 

 
 

    Med et Lænkeflag - som pynt i  

    forhaven, måske? 

 

Næh, som bil-antenne, 

naturligvis! 

Tak til Guderup Lænken for fotoet - og til Brian for at bruge Taunus’-
en  til at vise sin stolthed over at være med i Lænken! 



Adresser og telefonnumre i Lænken 

 

Landsforeningen Lænken 
Sekretariat 
Drejervej 15, 5. 2400 København 
NV, tlf.: 36 77 56 56,  

Kontortid:  
mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00 
Mail: lf@laenken.dk  
Formand: Lis Isdal 
 
 
Lokale foreninger, alfabetisk 
 
Amager Lænken 
Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4
-6, 1., 2770 Kastrup 
Tlf.: 39 45 55 44 
Mail: amagerlaenken1@gmail.com  
Mandag og torsdag:  
kl. 15 - 19 
Formand: Henrik Nielsen 
Tlf.: 31 68 64 43 
Mail: minifut1@gmail.com.  
 
Bornholm Lænken 
Telefonrådgivning 
Tlf.: 21 48 17 09 
Kontaktperson: : Jan Jensen 
 

 
 
 

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  
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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: Jeanne Lydolph 
Tlf.: 60 84 57 73 
Mail: herballaenken@gmail.com 

 
 
 

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 
 
 

 

 
 

Flere adresser og telefonnumre 



 
 
Hillerød Lænken 
Skansevej 2 C, 3400 Hillerød  
Tlf.: 53 27 98 08  
Mandag og fredag kl. 16.00 - 18.00  
Mail: 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 - 19  
Formand: Peter Larsen  
Mail: peterlarsen@ishoejby.dk  
 

 
 
Køge Lænken 
Vestergade 22 - 24, 4600 Køge 
Tlf.: 39 45 56 66  
Mail: koegelaenken@gmail.com  
Mandag kl. 09.30 – 12 og  
torsdag kl. 15 –18 
Formand: Preben Ljungström   
Tlf.: 23 25 04 99 
Mail:  
prebenljungstrom1@gmail.com 
  
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 - 19 
Torsdag kl.09.30 - 12.00 og 16 -19 
Formand: Børge Petersen 
Tlf.: 31 48 88 56 
Mail: buller-petersen@hotmail.com  
 
Maribo Lænken 
Telefonrådgivning 
Tlf.: 27 47 44 01 
Kontaktperson: Mia Lorentzen 
 

Lænkens Unge Ambassadører (LUA) 
Drejervej 15, 5.  
2400 København NV 
Tlf.: 22 73 67 78 

Mail: kontakt@lua.dk 
Formannd: Matias Rosenkvist 
Tlf.: 60 15 39 14 
Mail: formand@lua.dk 
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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: Michael  Gruber 
 
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 
Tlf.: 42 41 00 34 
Mail: lenigrund106@gmail.com 
  
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  
Mail: eghtinglev@gmail.com 
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Flere adresser og telefonnumre 



 

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 
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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) 

Fonden Novaví’s ambulatorier 



 
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 
  
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 



Landsforeningens bestyrelse 

Landsformand  
Lis Isdal 

Tlf. 40 98 27 59 

Næstformand 
Kurt Nielsen 

Tlf. 40 56 63 60 
 

Medlemmer: 
René Axelsen 

Tlf. 21 75 31 75 

Hans Henrik Christensen 
Tlf. 21 39 65 70 

 

Lise Jørgensen 
Tlf. 61 12 96 72 

Lasse Lund Schou 
Tlf. 60 13 54 33 

Erik Dhiin 
Tlf. 40 72 45 31 

Henrik Nielsen 
31 68  64 43 

Medlem for Novavi 
Søren Brøndum  
Tlf. 22 78 03 91 

 
Nyt fra Lænken 
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2400 København NV 
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lf@laenken.dk 
www.laenken.dk 


