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Formanden har ordet 

Kære foreninger 

Det har været et forrygende efterår for Lænken:        
 
Børne-og Socialminister Mai Mercado har rost de frivillige 
til skyerne. Hun talte om de frivillige, som selv har haft det 
svært, og som har valgt at hjælpe andre. I er jo noget helt 
særligt!  
   
I flere foreninger har der været nåleoverrækkelser, og 
Lænken har fået et nyt æresmedlem.   
 
Børnene og deres forældre har hygget sig på efterårstræf i Laugesens Have, 
og rigtig mange steder i landet har Lænkens frivillige stået på gader og stræ-
der i forbindelse med efterårskampagnerne: frivillighedsmesser, uge 40 kam-
pagner og frivillig-fredag. Tak for jeres kæmpe indsats. 

Der er desværre lidt dårlige nyheder midt i al denne aktivitet, idet Sundheds-
styrelsen har besluttet ikke længere at støtte vores sociale fællesskaber.  
Det er vi naturligvis kede af i Landsforeningen, men vi klør på med krum hals, 
for at skaffe midler så Lænkens fællesskaber, kurser og aktiviteter kan fort-
sætte i mange år fremover. Vi ved jo fra os selv, hvor stor forskel det gør, at 
have et sted at mødes med ligesindede.  

Nu nærmer den mørke tid sig, men det betyder jo ikke, at der er mørkt i for-
eningernes lokaler.  

Tværtimod er der fuld gang i at arrangere juletræsfester, deltage i julemarke-
der og gøre klar til julefrokoster rundt omkring i foreningerne.    
Send gerne nogle billeder og lidt tekst, så vi kan bringe det her i bladet. Det 
er både hyggeligt og kan give andre inspiration til aktiviteter. 

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår!  

 
Lis Isdal  
Formand for Landsforeningen Lænken 
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Gummistøvler, netværk og  

livsstilsændringer  

Lænken var med på Kommunernes Landsforenings  
rusmiddelkonference  i oktober  

Af Pernille Cauchi, Landsforeningen 

P å årets Rusmiddelkonference, som 

blev afholdt i Kolding, havde Lænken  

en fin stand, der blev besøgt flittigt af 

kommuner og andre, som var interesse-

rede i vores arbejde med samskabelse 

og livsstilsændringer.       

 

På konferencen deltog mange hundrede 

kommunale medarbejdere, politikere og 

behandlere. 

Vi fik delt visitkort ud til praktisk talt alle 

deltagere og mange spurgte interesse-

ret til arbejdet i en lænkeforening. 

Vi håber, at vores indsats ved konferen-

cen vil få mange kommuner til at tage 

kontakt til Landsforeningen for at sam-

arbejde om at oprette flere lokale Læn-

keforeninger. 

Og hvorfor skrive om gummistøvler i 

overskriften?  

Fordi børnene på vores sommertræf syn-

tes, at det var det sjoveste, de havde set 

de voksne kaste sig ud i. . 

 

Et billede fra sommerens konkurrencen 

med gummistøvlekastning prydede der-

for også en løbeseddel på vores stand: 
Lænkens stand på KL’s konference var 

velbesøgt af deltagerne fra kommunerne. 

En kraftig opfordring til kommunerne. 
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I Lænken kan vi noget fuldstændigt  

særligt  

   

 

 

Tak til Mai Mercado for de pæne ord. Det 

tegner godt for Lænken, at Ministeren 

synes, at det I går og laver ude i forenin-

gerne uge efter uge er fuldstændigt sær-

ligt. Vi glæder os til, at ministeriet forhå-

bentlig finder midler til at støtte uddan-

nelse og netværk for de mange engage-

rede frivillige i Lænken.  

 
’Når man går fra at være bruger- 
være socialt udsat - have brug for 
et fællesskab - og så lige så lang-
somt bliver involveret og bliver ind-
rulleret og ender med at være fuld-
stændig en del af det her frivillige- 
altså så siger jeg bare - så kan fri-
villigheden noget fuldstændigt 
særligt’   

Socialministeren fremhævede i en tale den måde,  
vi arbejder på i Lænken 

Af Pernille Cauchi, Landsforeningen 

Mai Mercado har været Børne– og social-
minister siden november 2016 og med-
lem af Folketinget siden 2011,  valgt for 
De konservative. Hun var en af hoved-
kræfterne bag behandlingsgarantien for 
børn og unge fra familier med alkohol-
problemer. 

Jeg kunne næste ikke få armene ned, 

efter at  Børne- og socialminister Mai 

Mercado havde talt ved  Frivilligrådets 

Årsmøde i november i år på Nationalmu-

seet.   

 

Ministeren beskrev i sin tale de opgaver, 

som frivillige løfter i det ganske land. 

Hun talte om, at de inkluderende fælles-

skaber, hvor man kan gå fra at være 

socialt udsat eller isoleret til at blive en 

støtte for andre, var noget af det mest 

flotte frivillige arbejde.         

Så tænkte jeg, at hun må have været på 

besøg i en Lænkeforening, for det er jo 

det, vi er eksperter til i Lænken og har 

været det i over 60 år.    

Her er ordret hvad Mai Mercado sagde: 
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Udskiftning i bestyrelsen  

 
To kendte ansigter i Lænkens bestyrelse 

har ønsket at trække sig tilbage nu: René 

Axelsen, Hvidovre og Hans Henrik Chri-

stensen, Aabenraa.   

Begge har ydet en kæmpeindsats for 

Lænken gennem årene og vil blive sav-

net. Heldigvis vil de stadig kunne træffes 

i deres lokale foreninger.     

 

En stor tak til dem begge for deres store 

arbejde i bestyrelsen!     

 

Bestyrelsen har foreløbig konstitueret sig 

med Sine Andersen, fra  LUA, og glæder 

sig til et godt og inspirerende samarbej-

de med hende.    
     

Af Lis Isdal Landsforeningen 

Det ny medlem, Sine Andersen , er  unge-
ambassadør og har været med til at starte 
LUA.  Hun sidder stadig i LUA’s bestyrelse 
og er en dygtig foredragsholder. 

             Debat:  
Hvad skal vi med kredsene? 

Medlemmer fra Hvidovre, Lyngby, Grib-

skov, Hillerød, Amager, Helsingør, Næst-

ved, Roskilde, Glostrup og Køge mødte 

op i Hvidovre Lænken i  september for 

at talee om, hvad  kredsene kan bruges 

til.   

Det var opfattelsen, at man diskuterede 

det samme for 10 år siden - nu ville man 

gerne have, at der sker noget.   

Mange mente at kredsrådsmøderne ikke 

er interessante nok, at folk har nok i  

deres egen forening.   

Der var forslag til, hvordan det kunne 

gøres bedre. F.eks. at hvert andet kreds-

møde kunne være et fællesmøde på 

Sjælland, eller man kunne samle alle 

kredsene til en.   

Alle var enige om, at der skulle være 

mere indhold i møderne, så flere med-

lemmer ville få lyst til at være med.  

 

Der er sendt et referat ud til alle forenin-

ger, så man kan diskutere, hvordan man 

gerne vil have det frem over.  

I foråret arrangerer Roskilde en fælleste-

madag igen. 
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Lænkens folk henter ideer vidt omkring        

Kender din forening Center for frivilligt 

socialt arbejde - og ikke mindst, deres 

kurser? 

Det gør medlemmer af Næstved Lænken, 

som har benyttet lejligheden til at delta-

ge i gode kurser organiseret af Centret, 

som også kaldes CFSA.   

 

I november afholdt CFSA et uddannelses-

seminar om ’peer-to-peer-metoden’ i det 

frivillige sociale arbejde. Frivilliges per-

sonlige erfaringer er en vigtig ressource i 

det frivillige sociale arbejde.   

Mange foreninger på social- og sund-

hedsområdet udbyder derfor aktiviteter, 

hvor frivillige peers bruger deres egne 

personlige erfaringer, når de støtter og 

hjælper mennesker, som står i en tilsva-

rende vanskelig livssituation. 

Flere foreninger, heriblandt andet Gude-

rup og Hvidovre, sender medlemmer til 

CFSAs konference den 5. december om 

Frivillighed og professionalisering.      

Eksperter, repræsentanter fra foreningsli-

vet og deltagerne undersøger muligheder 

og udfordringer ved at professionalisere 

frivilligheden.  

 

Fra Landsforeningen opfordrer vi andre 

lokalforeninger til at deltage i CFSA kur-

ser.  

Mange af dem er forresten gratis! 

 

NB! 

Man kan læse mere om Center for Frivil-

ligt Social Arbejde og deres kurser på 

http://frivillighed.dk/ 

Af Pernille Cauchi, Landsforeningen 

Fotos på denne side: CFSA 

Fotos på denne side: CFSA 

 

http://frivillighed.dk/%0d
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Efterårskampagnen  
i uge 39, 40 og 41 

 
 
 

Lænkens frivillige bragte efterårskampagnen ud til         
frivilligcentre, hospitaler, indkøbscentre og sundhedshuse  

De tre tenorer fra Guderup - Kurt, Brian 
og Arne  - stillede op på Nordals 

Sønderjylland 

’Vi var - sammen med de øvrige sociale 

foreninger - inviteret med til at vise os 

frem til Frivillig Fredag i Nordals Messe-

center’ fortæller Kurt Nielsen fra Guderup 

Lænken.  

14 foreninger var samlet og Kurt, Brian 

og Arne var afsted en hel dag for at for-

tælle borgerne om, hvordan man som 

frivillig kan hjælpe andre til at gøre noget 

ved et alkoholproblem. Formanden for 

Sundhedsudvalget i Sønderborg deltog 

også på dagen.   
 

Sydsjælland 

’Vi havde en rigtig god placering af vores 

stand i år, så den var meget velbesøgt’ 

fortæller Minna fra Næstved. Også her 

var den lokale lænkeforening med, da 

kommunen indbød de frivillige  foreninger 

til  at fejre det nye Foreningernes hus i 

byen.   

Det var især pårørende, som søgte oplys-

ninger hos Lænkens frivillige, fortæller 

Minna. Foreningen havde også ubeman-

dede stande på biblioteket og sygehuset. 

 

Minna og Lise fra Næstved Lænken i 
gang med at sætte standen op 

Næstveds borgmester , Carsten Rasmus-
sen, indviede det ny foreningshus 
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Nordsjælland 

Erik fra Helsingør Lænken tilbragte det 

meste af uge 40 på en stand i Helsingør 

Bycenter, alle dage fra kl. 14 til 17. Han 

er ikke i tvivl om, at det nytter at komme 

ud i lokalområdet og møde folk der:  

’Man får jo direkte kontakt til dem, der 

kommer og kan udlevere materiale til 

dem. Og ved at vise Lænken giver man 

andre folk tid til at tænke over, om de 

måske bør gøre noget ved deres vaner. 

Og så kan det være, at man ser dem i 

foreningen noget tid efter’, siger Erik, 

som også kunne glæde sig over masser 

af synlighed i den lokale avis, som kom 

på besøg - inviteret af Lænken.  
Hovedstaden 

Amager Lænken   havde også aktiviteter i 

uge 39 og 40, men især arrangementer-

ne i forbindelse med Sundhedsugen i 41 

gav opmærksomhed, fortæller formand 

Henrik. 
 

Hvidovre Lænken benyttede  uge 40 til at 

invitere til åbent hus og borgmester Helle 

Adelborg tog sig tid til et besøg midt i en 

travl valgkamp, fortæller Lis fra bestyrel-

sen.  Foreningen havde desuden opstillet 

ubemandede stande med info om alkohol 

på Hvidovre Hospital og i Medborgerhu-

set.    

Man deltog også med en stand i et arran-

gement i Kulturcentret  for alle de lokale 

frivillige foreninger.   

Erik fra Helsingør synliggjorde Lænkens 
tilbud i hele uge 40  

Lis fra Hvidovre Lænken på standen i  
Fritids– og Kulturcentret. 
Nedenfor:  den ubemandede stand i 
Medborgerhuset 
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Mini-efterårsferie  

Der var både gys og guf, da børn og voks-

ne fra Lænken mødtes i Laugesens Have 

ved Videbæk i efterårsferien. Halloween er 

blevet en del af underholdningen på disse 

ferier - som ellers byder på god gammel-

dags hygge med masser af leg for børnene 

og fællesskab mellem generationerne. 

Også i år skulle børnene ’præstere’ en af-

ten med underholdning, catwalk og optræ-

den.  

Og traditionen tro involverede det også de 

voksne til en række praktiske opgaver - 

bl.a. ved symaskinen.  

Masser af uden– og indendørs aktiviteter, 

grin og leg og gode samtaler mellem de 

voksne gav godt humør og en sund træt-

hed.  

Det var derfor en flok trætte, men glade, 

børn og voksne, som tog afsked med hin-

anden efter nogle dejlige dage i det midt-

vestjyske - med håbet om, at det også 

fremover bliver muligt for Lænken at ar-

rangere denne slags aktiviteter for famili-

erne i trygge og alkoholfri rammer. 

 

 

  

Familieaktiviteter i hyggens  
og uhyggens  tegn 

Fotos: Mia Lorentzen, 
Maribo Lænken 
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Nåleoverrækkelser 

Glæde og stolthed i en række foreninger ved uddeling af 
Lænkens års-nåle 

 

Af Minna, Næstved - Lis, Hvidovre - Hanne, Hvidovre - Karen-Lis, Herning 

Næstved-Lænken fejrede 

en jubilar d. 24 august:  

Børge har været medlem i 

25 år, og modtog nål og en 

masse gaver ved en fest i Lænken.   

Der var mødt 31 gratulanter op til en 

veldækket buffet, og landsformand Lis 

Isdal foretog nåleoverrækkelsen og gav 

ham mange gode ord med på vejen. 

Børge gik af som formand i år, efter 10 

år på posten, og er nu æresmedlem. 

En tak skal lyde for alle de kræfter, han 

har lagt i det frivillige arbejde i Lænken, 

bl.a. Børges Banko vil blive husket med 

glæde. 

 

Den 4. november 2017 kunne 

Lyngby Lænken fejre Sølvi  

med en 10 års nål. 

Sølvi, der er et varmt og omfav-

nende menneske, blev fejret med en god 

frokost og stor fremmøde af Lyngbys 

medlemmer. Og der blev fortalt mange 

historier: 

Første gang Sølvi mødte op i Lyngby var 

en tirsdag, hvor behandlerne havde luk-

ket. Foreningen havde heldigvis møde 

den dag, og formanden sagde til dem, at 

de måtte komme igen onsdag. Nej sagde 

Sølvis mand, Leif, det kan vi ikke, for der 

er fodbold. De kom så igen om torsdagen. 

Sølvi og Leif har holdt mange dejlige grill-

fester i deres have, en af festerne drukne-

de i troperegn, kælderen blev oversvøm-

met, og de skulle rejse dagen efter.  

 

 

Sølvi fra Lyngby Lænken (til venstre fik 
overrakt  10 års nålen af Landsformand 
Lis Isdal ved et fint arrangement i for-
eningen    

Lænkens nyeste æresmedlem, Børge fra 
Næstved, blev fejret af en lang række 
Lænkekammerater - bl.a. Jens  fra Ros-
kilde (til venstre) 
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Det var en dejlig dag, da Finn 

skulle have sin 5 års nål. Finn er 

en meget hjælpsom mand, som 

vi er meget glade for i Hvidovre 

Lænken. Hans store passion er at lave 

mad, så det har vi meget glæde af hver 

onsdag.  

Finn er også meget hjælpsom og kan lave 

mange ting, det sidste, han har lavet, er 

stigegolf til vores OL. Han er også altid 

parat, hvis det kniber på en vagt. Finn 

sidder også i bestyrelsen og deltager i 

kredsmøderne. I uge 27 var han med på 

Laugesens Have med sin mor. 

Vi skulle være rigtig mange til nåle festen: 

hans søde kone Anette, som også er me-

get aktiv i Hvidovre, hans børn, svigerdat-

ter, bror og søster med påhæng og selv-

følgelig hans mor, Kirsten, og de andre 

lænkevenner. 30 i alt til dejlig mad og 

godt humør.   

Formand Tonny ville gerne overrække 

nålen, da Finn var den første han mødte i 

Lænken. Siden hen er de blevet rigtige 

gode venner. Finn fik sin fine nål og en 

brun bjørn. En dejlig aften. 

Den 2. november 2017 fik Gun-

nar sin 10 års nål for sit med-

lemskab fra 6.10.2007 i Greve 

Lænken. 

Gunnar har i flere år siddet i Greves besty-

relse, men for nogle år siden flyttede han 

med Yvonne, som har været en stor støtte 

for Gunnar, til Viby Sj.  

De kommer begge stadig i Greve, men 

ikke så ofte som tidligere. 

Gunnar har i nogle år repræsenteret Gre-

ve på Lænkens repræsentantskab, og 

Yvonne sørger altid for, at flere deltager i 

det årlige Lady Walk. 

Gunnar blev fejret af Greve og familien, 

menuen bestod af ristaffel. 

 

 

I Herning Lænken fik  Karen (tv) fra Vi-
borg sin 3 måneders nål overrakt af for-
mand Karen-Lis. Det blev fejret med no-
get godt at spise og en rigtig hyggelig 
aften med sang og snak. 

En  stolt Gunnar fra Greve Lænken  fik 
hæftet 10 års nålen på af Landsformand 
Lis Isdal   

Finn fra Hvidovre fik sin fem års nål hæf-
tet på  af formand Tonny og delte denne 
flotte kagemand med sine gæster. 



Side 14  

 

Lokale aktiviteter 

Lions Club i Køge fejrede 50 års 

jubilæum i september og dono-

rede i den anledning 200.000 

kroner til en række lokale foreninger - 

heriblandt Køge Lænken, som modtog 

10.000 kroner til sit frivillige arbejde.  

 

På billedet er det præsidenten for Lions 

Køge, Per Juhl-Pedersen som overrækker  

pengene til to stolte bestyrelsesmedlem-

mer fra Køge Lænken, formand Preben og 

Kisser. 

Køge Lænken fik flot anerkendelse af sit arbejde, da  
Lions Club fejrede jubilæum 

 

 

 

 

Populære kurser afholdt i efteråret 

Selv om det er hårde tider, økonomisk, 
for Landsforeningen, lykkedes det allige-
vel at finde penge til to populære kurser: 
’Foreningskursus 2’ (tidligere Kontakt-
medarbejderkurset) og ’Weekend for 
Pårørende.’ 

Som undervisere deltog Conny Hjelm, 
Marianne Kargaard, Bettina Myggen (til 
venstre) og Bjarne Elholm (til højre) 

Bettina Myggen, som er psykolog, talte med de pårørende om tilbagefald, strategier, 
løgne og vrede, mens Bjarne Elholm underviste kommende kontaktmedarbejdere i den 
vanskelige samtale og fortalte om de hjælpe-muligheder, man kan benytte, når man 
skal støtte et andet menneske i at søge hjælp: hjemmesiden www.hope.dk og telefon-
linjen: Alkolinjen, som Bjarne er leder af.  
Deltagerne på kurserne udtrykte stor tilfredshed med begge kurser i evalueringerne. 
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Lokale aktiviteter 

Karen Lis fra Herning skriver:  

’En onsdag i august gik turen til Silkeborg 

hvor vi var på vores årlige frikadelletur. 

Båden vi sejlede med afgik kl. 18.00 og 

turen tog godt 2 timer.  

Vi får altid kold kartoffelsalat og frikadeller 

at spise. Underholdning om bord med har-

monikamusik. Der var guide ombord som 

fortalte om de fine huse der ligger ned til 

vandet. 

Vi sluttede af med den største is vi kunne 

spise. Vi gentager gerne turen næste år’. 

 

Og fra Sønderborg Lænken har vi mod-

taget denne beretning: 

Søndag den 20 August var vi på en dejlig 

tur til Rømø.  

Vi startede med fælles morgenmad i klub-

ben som Bodil og Peter stod for . 

Kl 9 kørte vi så mod Rømø hvor vi holdt 

rygepause undervejs. Var så ude og se 

militærområdet og derefter besøgte vi 

museumét Komandørgården. Her brugte vi 

meget tid. Så gik turen videre til Havneby 

Kro hvor vi fik alletiders middag og kunne 

trille fra bordet, så mætte blev vi. Godt vi 

var gået en tur omkring havnen først.  

 

Tog derfra til Lakolk, nogle gik tur til stran-

den, andre i butikker. Kaffen sprang vi 

over og fortsatte til Højersluse hvor en 

lokal mand var i gang med at fodre fisk 

med brød. Bodil var heldig at se et Mar-

svin. Var på flot køretur langs diget og til 

Tønder hvor vejret for første gang var i 

mod os. 

Frikadeller på Silkeborgsøerne og udflugt til Vesterhavet - 
de jyske lænkefolk kommer omkring 

I  silende regn gik vi en tur i den indre 

by. Vi sluttede af med et måltid på Grå-

sten Gamle Kro. 

Stor tak til Peter som var vores guide. 
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Lokale aktiviteter 

Hvidovre Lænken indbød i oktober  børn 

og voksne til den årlige OL (Olympiske 

Lege) sammenkomst. Lis fra bestyrelsen 

fortæller:   

’Vi havde forskellige aktiviteter som mini-

golf, badminton, stigegolf, kæmpe klods-

major og sluttede af med en ekstra, hvor 

alle skulle spise sliksnørebånd med hæn-

derne på ryggen’.  

Hun fremhæver især børnenes indsats: 

’De var rigtige gode og blev belønnet med 

en guldmedalje for deres energier’. 

Dagen sluttede med en dejlig frokost, 

som Anette og Hanne ifølge Lis skal have 

æren for.   

 

Ved samme lejlighed vandt Hvidovre 

Lænken ’OL-pokalen’ til ejendom.  

Traditionen med overrækkelse af en 

’pokal’  (et boldtræ med Lænkens navn) 

startede i 2013, og det var 5. gang, at 

Hvidovre-folkene vandt den.  

 

  

   

 

Et af Hvidovre Lænkens medlemmer, 

Johnny, fyldte 65 år den 2. oktober 

2017, og blev dermed pensionist. 

Johnny er meget glad for at komme i 

Hvidovre, og ville i den anledning give 

mad, fortæller Lis fra bestyrelsen:  

 

’Det kunne vi dog først glæde ham med 

den 25. oktober 2017, men til gengæld 

var vi 22 til middagen.   

Menuen stod på flæskesteg og citronfro-

mage. Efter middagen kom der 4 lagka-

ger på bordet!’  

Johnny blev fejret med blomster, choko-

lade og gavekort samt et billede fra 

Lænkens 60 års dag, samt et billede af 

en rød plys sofa, som han altid taler så 

meget om. 

Det var en glad Johnny, der drog hjem 

til Avedøre med alle sine gaver, fortæller 

Lis. 

Fødselsdag og Olympiske Lege i Hvidovre 

OL i Hvidovre 

Dannebrog var hejst og lysene blev 
tændt, da Johnny fejrede fødselsdag 
med sine lænkekammerater i Hvidovre. 
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Himmelsk god fest i Sønderjylland 

Stiftelsesfest i Helved 

P å festdagen blev lænkekammeraterne 

fra Sjælland hentet i private biler på bane-

gården. De blev kørt til Danhostel på Kær-

vej i Sønderborg, hvor de skulle overnatte.

   

Kaffe med udfordringer 

På vandrehjemmet var Lilli fra Sønderborg 

Lænken i gang med at 

brygge kaffe til de tør-

stige gæster. Det var 

ikke en hel let opgave, 

idet deres  kaffemaski-

ner var i en elendig 

forfatning, så der blev 

kogt vand i en gryde, 

og så brygget kaffe på 

gammeldags maner. 

Det blev kaffen dog 

ikke ringere af!   

 

Turen endte i Helved  

Klokken 17 ankom bilerne for at køre gæ-

sterne til Helved friskole. Turen foregik i 

regnvejr, langs den mørke landevej, og 

endte i Helved.  

Der ventede en del af lænkekammerater-

ne, og velkomst komitéen på os.  

 

En finurlig frisure i køkkenet 

Det første vi så gennem ruden var en fi-

nurlig frisure, der vandrede rundt i køkke-

net, det var kokken som var i gang med 

forberedelserne til middagen.   

er en lille landsby 
på øen Als, tæt 
ved Fynshav.  Her 

bor 70 indbyggere, bl.a. et af Lænkens 
meget aktive medlemmer, Tina. 

Efter alles ankomst blev velkomst drikken 

serveret. Under den gode middag under- 

holdt Diskotek Felix.   

Vores kok, Henning Nielsen, med den 

kreative frisure, viste sig at være trylle-

kunstner, så han underholdt gæsterne 

med et fantastisk show, som vi sent 

glemmer. Der blev serve-

ret kaffe, og dansen gik 

til der var tid at tage 

afsked med vores fælles 

sang.   

Så blev de private biler 

igen fyldt, og turen gik til 

vandrehjemmet. 

 

Kaffe til turen hjem 

Lilli og John, overnattede 

sammen med lænkekam-

meraterne, og næste 

morgen efter morgenmaden ankom læn-

kekammeraterne fra Guderup. Flere hav-

de sørget for kaffe på termokande til 

gæsternes hjemtur. Så vi fik dem sendt 

godt af sted.   

Jeg tror alle syntes, det var en fin fest. 

Af Anna Grethe Macom Hansen, Guderup Lænken 
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I foreningerne i Gribskov og Helsingør 

kan man komme og lære lidt mere 

om, hvordan man bruger en compu-

ter.  

Det er helt nede på jorden og meget 

praktisk. Landsforeningen kommer 

med nogle bærbare, og så hjælper vi 

hinanden med fx emails og internet. 

Vi har endnu ikke lagt os fast på, 

hvornår vi starter , så hold øje med 

opslag i din lokale forening eller ring/

skriv til Pernille. Telefonnummer og 

mail står til sidst her i artiklen.  

 

 

Støtte fra Socialstyrelsen til 
at holde IT-cafeer i Lænken  

 

Af Pernille Cauchi, Landsforeningen 

Vi efterlyser også medlemmer fra 

lokalforeninger, som er gode til com-

putere og som kunne tænke sig at 

hjælpe med at vise, hvordan de bru-

ger computeren i hverdagen.   

Landsforeningen betaler transport og 

en bid brød for de frivillige, der vil 

hjælpe med. Vi lover, at det bliver 

hyggeligt! 

Skriv til Pernille på pc@laenken.dk 

hvis du vil være med, enten som kur-

sist eller som medunderviser. Du kan 

også ringe på 27 59 11 27. 

Kom på kursus og lær mere om computere   -  eller kom 
og hjælp os med at undervise ! 

mailto:pc@laenken.dk
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Nyt fra webmasteren om     
mails, hjemmesider og PR 

Alle lokalforeninger har fået nemme 

direkte hjemmesideadresser, som pe-

ger på jeres informationsside om for-

eningen.  

F.eks.: www.amager.laenken.dk. .

   

I kan med fordel bruge dem i jeres 

egne lokale trykte materiale som f.eks. 

foldere, visitkort mv.   

Se jeres forenings web-adresse på li-

sten over foreningerne på side 21-23. 

Nu kan der annonceres for jeres egne 

sociale og PR-aktiviteter på hjemme-

siden. 

Det giver en god service for jeres 

medlemmer, at de kan læse om kom-

mende begivenheder. Og samtidig er 

det lokalt god PR for foreningen. 

Annonceringerne vil kunne læses ne-

Af Georg, Lyngby Lænken 

Nye nemme web-adresser til alle foreningerne 

derst til højre på lokalforeningssiden 

under ”Det sker i …”.  

Aabenraa og Lyngby Lænken er alle-

rede startet med at bruge deres 

hjemmesider på denne måde. 

Hvis det har interesse, så skriv til Per-

nille Cauchi fra Landsforeningens se-

kretariatet: pc@laenken.dk - for 

nærmere information og vejledning. 

Annoncér for  jeres egne sociale og PR aktiviteter 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amager.laenken.dk&data=01%7C01%7Clf%40laenken.dk%7Ca6254b8f5aad4566dbe508d5206dd663%7C38eacf7bb646486eb13b0b1683f88b75%7C1&sdata=zs8cUChKUbpWfZMsJOXOqhjuklL9ogW6KTSB5hX9GBM%3D&reserved=0
mailto:pc@laenken.dk


 

Landsforeningen Lænkens    

arrangementer i 1. halvår 2018 

LF’s bestyrelses arb.weekend    12. – 14.  januar 

 

Foreningskursus I                   24. – 25. februar    

  

Temadag om antabus Sjælland Ikke fastlagt   

 

Temadag om antabus Jylland Ikke fastlagt   

 

Kassererkursus               07. april  

 

Bestyrelseskursus  21. – 22. april  

 

Repræsentantskabsmøde      26. maj 

 

Lady-Walk        28. maj  

 

  

Der tages forbehold for ændringer. 

 

Venlige hilsner 

 

Landsforeningens bestyrelse                
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Landsforeningens sekretariat 

Drejervej 15, 5.  2400 København NV,  tlf.: 36 77 56 56 
Kontortid: mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00 

Mail: lf@laenken.dk  
www.laenken.dk    

 
Bestyrelsen: Se navne og kontaktoplysninger på bagsiden 

Lokale foreninger, alfabetisk rækkefølge 

Gribskov Lænken 
Tjørnevej 2 A, 3230 Græsted 
Tlf. 30 49 24 71 
Åben mandag og torsdag kl. 17 -19 
Mail gribskov.laenken@gmail.com  
www.gribskov.laenken.dk 
Formand: Philip Hjorth  
Mail: philiphjorth.ph@gmail.com 

 
Guderup Lænken 
Nørreled 33, Guderup,  
6430 Nordborg 
Tlf. 51 25 46 36 
Åben mandag og torsdag kl. 18 - 20 
Mail guderup@laenken.dk 
www.guderup.laenken.dk 
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 
Åben mandag til fredag kl. 9 -12 og 
mandag og torsdag kl. 16 - 19 
Mail helsingorlaenken@vapnet.dk  
www.helsingoer.laenken.dk 
Formand: Uffe Eriksen 
Tlf.: 60 68 36 30 
Mail: uffe.eriksen@outlook.dk  

ADRESSER OG TELEFONNUMRE I LÆNKEN 

Amager Lænken 
Tårnby Sundhedshus 
Kamillevej 4-6, 1. 
2770 Kastrup 
Tlf. 39 45 55 44 
Åben mandag og torsdag kl. 15 -19 
Mail amagerlaenken1@gmail.com 
www.amager.laenken.dk 
Formand:  Henrik Nielsen 
Tlf.: 31 68 64 43 
Mail: minifut@gmail.com  
 
Bornholm Lænken 
Telefonrådgivning 
Tlf. 21 48 17 09 
Kontaktperson: Jan Jensen 
 
 
Glostrup Lænken 
Hovedvejen 140-146 1. B  
2600 Glostrup 
Tlf. 42 41 02 01 
Åben mandag og torsdag kl. 15 - 19 
Mail glostruplaenken@gmail.com 
www.glostrup.laenken.dk 

 
 

Greve Lænken 
Jerismosevej 95, 2670 Greve 
Tlf. 43 90 00 06 
Åben mandag og torsdag kl. 17- 20 
Mail grevelaenken@gmail.com 
www.greve.laenken.dk 
 

mailto:lf@laenken.dk
mailto:gribskov.laenken@gmail.com
mailto:philiphjorth.ph@gmail.com
mailto:guderup-laenken@hotmail.com
mailto:a.dreier@lycos.com
mailto:helsingorlaenken@vapnet.dk
mailto:uffe.eriksen@outlook.dk
mailto:guderup-laenken@hotmail.com
mailto:grevelaenken@gmail.com
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Herlev/Ballerup Lænken 
Herlev Ringvej 2 C, 2., 2730 Herlev 
Tlf. 39 45 57 00 
Åben mandag og torsdag kl. 16 -19  
Mail herballaenken@gmail.com  
www.herlev-ballerup.laenken.dk 
Formand: Jeanne Lydolph 
Tlf.: 60 84 57 73 
 

 
Ishøj Lænken 
Tranegilde Strandvej 7,  
2635 Ishøj 
Tlf. 43 73 82 24  
Åben mandag og torsdag kl. 16 - 19  
www.ishoej.laenken.dk 
Kontakt: Hanne.Cramer@hotmail.com 
 
 
Køge Lænken 
Vestergade 22 - 24, 4600 Køge 
Tlf. 39 45 56 66  
Åben mandag kl. 09.30 – 12 og  
torsdag kl. 15 –18 
Mail koegelaenken@gmail.com  
www.koege.laenken.dk 
Formand: Preben Ljungström   
Tlf.: 23 25 04 99 
Mail:  prebenljungstrom1@gmail.com 

Herning Lænken 
Haraldsgade 2, 7400 Herning 
Tlf. 23 20 90 95 
Åben mandag og torsdag kl. 18.30 - 
20.30  
Mail laenken@mail.dk   
www.herning.laenken.dk 
Formand: Karen-Lis Nielsen 
Tlf.: 61 99 59 62 
 

Hillerød Lænken 
Skansevej 2 C,  
3400 Hillerød  
Tlf. 53 27 98 08  
Åben mandag og fredag kl. 16 - 18  
Mail hilleroed266@gmail.com  
www.hilleroed.laenken.dk 
Kontakt: Anne-Marie Hansen 
Mail: Kattemor34@gmail.com 

Hvidovre Lænken 
Strandmarksvej 20, 1.  
2650 Hvidovre (Indgang fra Hvidovrevej 
v. Frihedens Butikscenter) 
Tlf. 40 98 27 59 
Åben mandag og torsdag kl. 15 – 18,   
onsdag kl. 17.30 – 20 og  
lørdag kl. 9 – 11 
Mail hvidovre@laenken.dk   
www.hvidovre.laenken.dk 
Formand: Tonny Erichsen 
Tlf.: 23 34 61 99 
Mail: tonnyhe@webspeed.dk  

 
Lyngby Lænken 
Jægersborgvej 66 A, 2. th. 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 18 35 
Åben mandag og torsdag kl. 9.30 - 12 og 
16 - 19 
Mail lyngby.laenken@outlook.dk   
www.lyngby.laenken.dk 
Kontakt: Peter Møller Salling 
Tlf.: 21 66 34 78 
Mail: pmsalling@gmail.com 
 

Lænkens Unge Ambassadører (LUA) 
Drejervej 15, 2400 København NV 
Tlf. 22 73 67 78     
Mail kontakt@lua.dk 
www.lua.dk 
Formand: Matias Rosenkvist 
Tlf.: 60 15 39 14 
Mail: formand@lua.dk 

mailto:herballaenken@gmail.com
mailto:koegelaenken@gmail.com
mailto:prebenljungstrom1@gmail.com
mailto:laenken@mail.dk
mailto:hilleroed266@gmail.com
mailto:laenkenhvidovre@gmail.com
mailto:tonnyhe@webspeed.dk
mailto:lyngby.laenken@outlook.dk


Side 23 

 

 

Maribo Lænken 
Telefonrådgivning 
Tlf. 27 47 44 01 
Kontaktperson: Mia Lorentzen 

Roskilde Lænken 
Algade 52, 2. 4000 Roskilde 
Tlf. 46 32 53 42  
Åben mandag og torsdag kl. 15 – 19 og 
lørdag kl. 10 - 12 
Mail roskildelaenken@live.dk  
www.roskilde.laenken.dk 
Formand: Leni Grundtvig Nielsen 
Tlf.: 42 41 00 34 
Mail: lenigrund10b@gmail.com 

Rødovre Lænken 
Ovrevej 1, 2610 Rødovre 
Tlf. 39 45 56 21 
Åben mandag og torsdag kl. 16 - 19 
www.roedovre.laenken.dk 
 

 

Flere adresser og telefonnumre 

Næstved Lænken 
Kindhestegade 16, 4700 Næstved 
Tlf. 20 85 41 27 
Åben Mandag og torsdag kl. 16.00 17.30 
Mail naestvedlaenken4700@gmail.com 
www.naestved.laenken.dk 
Formand: Michael  Gruber 

Sønderborg Lænken 
Bjerggade 11 A, 6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 10 24 
Åben mandag og torsdag kl. 18 - 20  
Mail soenderborg.laenken@it.dk  
www.soenderborg.laenken.dk 
Formand: John Beeck  
Tlf.: 24 45 45 32 
Mail: ljpolar@msn.com  

Aabenraa Lænken 
Bjerggade 4 Q, 6200 Aabenraa  
Tlf. 25 77 67 70 
Åben mandag og torsdag kl. 16 - 18 
Mail aabenraalaenken@gmail.com 
www.aabenraa.laenken.dk 
Formand: Erik G. Hansen  
Tlf.: 24 96 00 79  
Mail: eghtinglev@gmail.com 

Solrød Lænken 
Aktivitetscenteret, Solrød Center 85, 2680 
Solrød Strand  
Tlf. 24 87 70 55 
Åben mandag og torsdag kl. 17 - 19  
Mail Solrod-laenken@hotmail.com  
www.solroed.laenken.dk 
Formand: Brian Schönberg 

mailto:roskildelaenken@live.dk
mailto:soenderborg.laenken@it.dk
mailto:ljpolar@msn.com
mailto:aabenraalaenken@gmail.com
mailto:Solrod-laenken@hotmail.com
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Hillerød Lænken 
Skansevej 2 C, 3400 Hillerød 
Kontaktperson: Anette Valentin 
Mandag og torsdag kl. 18 - 20 
Tlf. 21 32 60 97 
 

Pårørende-netværk 

Guderup Lænken 
Nørreled 33, Guderup  
6430 Nordborg 
Kontaktperson:  
Anna Grethe Macom Hansen 
Tlf.: 51 25 46 36 

Nedenstående foreninger har netværk og kontaktpersoner for voksne pårørende til men-
nesker med alkoholproblemer (ægtefæller, søskende, forældre) 
 
Tilbud til unge, som er vokset op med alkoholproblemer i hjemmet: se under Lænkens 
Unge Ambassadører (LUA) på den foregående side. 

Hvidovre Lænken 
Strandmarksvej 20, 1.  
(Indgang fra Hvidovrevej  ved Frihedens 
Butikscenter) 
2650 Hvidovre 
Kontaktperson: Hanne Kjær 
Tlf.: 36 77 56 56  

Telefonkontakt for pårørende - hele 
landet  
Kontaktperson: Hanne Kjær  
Tlf.: 36 77 56 56  

Kredsrådene 

Kreds Jylland/Fyn 
Lokalforeningerne i Guderup • Herning • 
Sønderborg • Aabenraa 
Mødeleder: Arne Dreier, Guderup 
Tlf.: 23 34 54 59 
Mail: a.dreier@lycos.com  

Kreds Nord 
Lokalforeningerne i Gribskov • Helsing- 
ør • Herlev/Ballerup • Hillerød • Lyngby  
Mødeleder: Edith Olsen 
Tlf.: 22 32 54 29 
Mail: emtnolsen@gmail.com 

Kreds Syd 
Lokalforeningerne på/i Amager • Born-
holm • Glostrup • Hvidovre • Ishøj  • Rød-
ovre 
Mødeleder: Går på skift   
Tlf.: 40 98 27 59 
Mail: lisdal@sol.dk 

Kreds Sjælland 
Lokalforeningerne:  Greve • Køge • Mari-
bo • Næstved • Roskilde • Solrød 
Mødeleder: Jens Hansen, Roskilde 
Mail: Kredssjaelland@live.dk   
Tlf.: 46 32 53 42   

mailto:a.dreier@lycos.com
mailto:emtnolsen@gmail.com
mailto:lisdal@sol.dk
mailto:Kredssjaelland@live.dk
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På hjemmesiden hope.dk finder du en 

landsdækkende fortegnelse over behand-

lingssteder, rådgivninger og selvhjælps-

grupper, også for unge og andre pårøren-

de. 

Siden opdateres jævnligt og indeholder 

links til relevante hjemmesider på alkohol-

området 

Du kan også tage alkoholtesten og se, om 

du har et problem med dine alkoholvaner.  

 

Hope.dk står bl.a. bag Respekt-

kampagnen, som Lænken også har  delta-

get i. 

 

  
Kender du alkolinjen?  
 
Alkolinjen er en national telefonrådgiv-

ning, hvor du kan få støtte og hjælp til 

dit eller din pårørendes alkoholproblem.

  

De professionelle rådgivere vejleder dig 

om, hvad du kan gøre for at komme 

videre.   

                             . 

Du kan også få information om, hvor du 

eller din pårørende kan få mere hjælp til 

en positiv forandring. 

 

 

    Alkoholbehandling og rådgivning  

udenfor Lænken 

 
Fortrolig samtale om  

alkoholvaner,  
der bekymrer dig  

 

 
 
 
 
 

 
 

Alkolinjen 
 

  

Ring gratis 80 200 500 
 

Ring alle hverdage mellem kl. 
11.00 – 15.00 og tal med en 
professionel rådgiver.  

 Kender du hope.dk?   
 

Screendump fra hope.dk og collage. 
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Novavi Amager  
Tårnby Sundhedshus 
Kamillevej 4-6, 1.  
2770 Kastrup 
Tlf.: 39 45 55 44 
Konsultation: 
mandag - fredag kl. 9.30 – 12.00  samt 
mandag og torsdag kl. 15 -19 
 
Novavi Frederikssund  
Kilde Allé 22 
3600 Frederikssund 
Tlf.: 39 45 54 40 
Konsultation: 
Mandag og torsdag: 9.00 - 12.00 / 
15.00 - 19.00  
Tirsdag, onsdag og fredag: 8.30 - 
12.00  
 
 
Novaví Glostrup  
Hovedvejen 140-146  
2600 Glostrup 
Tlf.: 39 45 55 00 
Konsultation: 
mandag - fredag kl. 9.30 - 12 samt   
mandag og torsdag kl. 15 - 19 
 
 

 
(Glostrup fortsat) 
Abstinensbehandling/åben konsultation 
hos behandler: 
mandag  kl. 10 - 12. og  
kl. 15 - 17 sygeplejerske, 
tirsdag  kl. 10 - 12  læge,  
onsdag kl. 10 - 12 sygeplejerske 
og 
torsdag kl. 15 - 19  læge,  
fredag kl. 10 - 12 læge  
 
 
Novavi Greve  
Jerismosevej 95 
2670 Greve 
Tlf.: 43 90 00 06 
Konsultation: 
mandag og torsdag kl. 16  - 19  
 
 
Novavi Herlev  
Herlev Ringvej 2C, 2. sal 
2730 Herlev,  
Tlf. 39 45 57 00 
Konsultation: 
mandag - fredag kl. 9.30 - 12  samt  
mandag og torsdag 15 - 19 
 
 

Fonden Novavi’s ambulatorier 

Tidligere Fonden Lænkeambulatorierne 

Landsforeningen Lænken har  siden 1964 samarbejdet tæt med professionelle alkoholbe-
handlere fra Lænkeambulatorierne.  
I 2017 tog ambulatorierne navneforandring til Novaví, men samarbejdet er fortsat. I alle 
nedenstående ambulatorier er der således en lænkeforening, som tilbyder et socialt fæl-
lesskab og støtte som supplement til behandlingen : 
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Novavi Hvidovre   
Strandmarksvej 20, 1.  
2650 Hvidovre 
(Indgang fra Hvidovrevej  ved 
Frihedens Butikscenter) 
Tlf.: 39 45 54 11 
Konsultation mandag - fredag kl. 09.30 
– 12.00 samt 
mandag og torsdag kl. 15 -19 
 

 
Novavi Ishøj  
Tranegilde Strandvej 7,  
2635 Ishøj 
Tlf.: 43 73 82 24 
Konsultation: 
mandag og torsdag kl. 16 - 19 

  
     
Novavi Lyngby  
Jægersborgvej 66 A, 2. th 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. : 39 45 55 55 

Konsultation:  

mandag - fredag kl. 9.30 - 12 samt 

mandag og torsdag  kl. 15 - 19 

 

 
Novavi Pensionatet  
Byparkvej 87, 2600 Glostrup  
43 43 15 97  
Mail: pensionatet@novavi.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novavi Roskilde 

Algade 52, 2. 

4000 Roskilde 

Tlf. 39 45 56 00 

Konsultation: 

mandag - fredag  kl. 9.30 - 12 samt   

mandag og torsdag kl. 15 - 19 

 
 

Novavi Rødovre  

Ovrevej 1 

2610 Rødovre 

Tlf. : 39 45 56 21 

Konsultation: 

mandag og torsdag  kl. 16 - 19 

 

 

 
 
  Novavís sekretariat 
  Peter Bangs Vej 7 A, 2.  
  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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Telefon: 3677 5656 
LF@laenken.dk 

www.laenken.dk 
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Sine Andersen 
Tlf. : 60 94 02 91 
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