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Bestyrelsen har ordet 

Lænken er langt foran, men må nu skrue ned for blusset 

 Lænken opfylder en af de fineste tilgange 

til frivillighed:  først tager vi selv imod 

den støtte og opbakning, som gør, at vi 

kan ryste alkohol og mange års skyld og 

skam af os. Derefter genfinder vi værdig-

hed og livskvalitet gennem foreningsfæl-

lesskaberne. Og når vi til sidst er stærke 

nok, giver vi vores erfaringer videre til de 

nyankomne og andre, som stadig kæm-

per med alkoholen, for at de også kan få 

livsmodet tilbage. 

I Lænken snakker vi ikke om det - vi 

gør det! 

Lænken er alle de ting, som politikerne 

snakker om: Vi ER brugerinddragelse, vi 

ER borgernære, vi ER inkluderende, vi ER 

forebyggelse i praksis og vi ER de frivilli-

ge i den social indsats. 

Alligevel er vi i disse dage i gang med at 

afvikle vort sekretariat med de to lønnede 

medarbejdere, som har understøttet den 

frivillige indsats. Ingen offentlige puljer vil 

støtte driften af vores landsforening. 

Det gensidige ansvar 

I over 60 år har mennesker med alkohol-

problemer kunnet mødes i lokale Lænke-

foreninger i hele landet for at støtte hin-

anden. Uge efter uge har fællesskabet 

taget i mod, og et par gange om året kan 

familierne sammen tage på en alkoholfri 

ferie, hvor børnene kan slippe angsten 

for alkohol. Man har afholdt kurser for de 

medlemmer, som vil være dygtigere til at 

hjælpe andre, man har arrangeret udflug-

ter og aktiviteter. Der har ikke været 

behandlere, arbejdsgivere, frivillighedskon-

sulenter eller andre professionelle inde 

over. Styrken har været i medlemmernes 

egne rækker gennem selvorganisering og 

den professionelle støtte er sket via Lands-

foreningen og har især bestået i fundrai-

sing, kursusplanlægning, økonomistyring 

og afrapportering.  

Lænkens medlemmer er seje og ukue-

lige   

Lænken lukker ikke, selv om vi fremover 

må nøjes med nogle få timers sekretariats-

hjælp om ugen i Landsforeningen (som 

også flytter ind hos Amager Lænken for at 

spare på huslejen).  

Vi vil fortsætte med at passe på hinanden 

og tilbyde fællesskab til de mennesker, 

som kommer i vores lokale foreninger. 

Vores familier og venner er ikke i tvivl om 

den store forskel, Lænken gør for den en-

kelte, men hvis vi skal undgå, at politikerne 

og de store aktører på området smider 

Landsforeningen Lænken ud med badevan-

det, må vi stadig gøre opmærksom på os 

selv og vores måde at arbejde på.  

Vi må finde andre personer og organisatio-

ner, som ikke nødvendigvis har et problem 

med alkohol, men som er parate til at støt-

te det gode arbejde økonomisk. 

Der er store udfordringer i den nærmeste 

fremtid for Lænken, men vi vil ved fælles 

hjælp og støtte finde en vej gennem dette 

også. 

 

God sommer! 
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Mindeord for Lis Isdal   

 

det nytter noget at gøre noget ved et pro-

blematisk alkoholforbrug – og at det giver 

respekt at gå i behandling. Og hun kunne 

godt finde på at skælde ud, hvis nogen 

svigtede de muligheder, de havde. 

I Lis’ formandsperiode blev Lænkens for-

mål for alvor udvidet til også at omfatte de 

mennesker, som bliver berørt, når alkohol-

problemerne tager over i en familie.         .                 

 

Hun var en varm fortaler for, at ægtefæl-

ler og andre pårørende skulle kunne finde 

støtte i Lænken - og da muligheden op-

stod for at udvikle tilbud til unge fra famili-

er med alkoholproblemer, gik hun ind i 

opgaven med al sin viden og pondus. Der 

skulle tænkes nyt, og det kunne hun. Hun 

var stolt, da Lænkens Unge Ambassadører 

(LUA) kom med i Lænkefællesskabet.  

Da Lis for lidt over et år siden fik stillet 

diagnosen lungekræft, tog hun på ægte 

’Lis-facon’ udfordringen op.  

Med god støtte fra sine nærmeste fik hun 

samlet flere gode minder, og hun fortsatte 

uanfægtet den store indsats i Lænken 

samtidig med kemobehandlingerne.         .           

.  

Først til allersidst måtte hun give slip på 

de mange opgaver og forlade det liv, som 

hun holdt så meget af. Hun sov stille ind 

på Hvidovre hospital omgivet af sine aller-

nærmeste. 

Deltagelsen ved bisættelsen vidner om et 

menneske, elsket af mange - og familien 

har sendt denne hilsen til offentliggørelse i 

Nyt fra Lænken: 

Landsforeningen Lænkens formand er død. 
Hun blev 72 år. 

Af redaktionen 

Lis Isdal blev født i Valby, men flyttede 

tidligt i livet til Hvidovre.         .                          

Her stiftede hun familie, fik to dejlige 

piger, passede i mere end 40 år sit arbej-

de i Hvidovre/Rødovre og Vestegnens 

politi – og blev for snart 25 år siden med-

lem af Hvidovre Lænken.                  .  

 

Hun beskrev siden hen sig selv som  selv-

udslettende og genert, da hun startede i 

Hvidovre Lænken – en beskrivelse, man-

ge af os slet ikke kunne genkende hende 

i, når vi mødte hende nogle år senere 

som formand i Landsforeningen. Det var 

en både udadvendt og slagkraftig kvinde, 

som gik til opgaven med stor flid og ener-

gi.  

Selvudslettende var ikke længere en pas-

sende beskrivelse af den – i statur – lille 

kvinde, som blev en stor og respekteret 

formand for hele Lænken i mere end 15 

år.  

Selv om Lis brugte rigtig meget tid på 

opgaverne i Landsforeningen, forblev hun 

også aktiv i Hvidovre Lænken. Som kas-

serer, som deltager i foreningens sociale 

liv og som hende, man altid kunne gå til, 

når livet slog et slag i den forkerte ret-

ning. 

Lis’ menneskelige kvaliteter gjorde, at 

samtaler med hende om livets svære 

stunder ofte førte til nye handlemulighe-

der.  

Hun besad en sjælden evne til at få men-

nesker med alkoholproblemer til at føle 

sig taget alvorligt og mødt som menne-

sker. Hun kunne give dem troen på, at 
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En stor tak til alle som var med til at gøre Lis Isdal’s bisættelse til  

en dag med mange blomster, mennesker og ikke mindst rørende ord. 

En trist og smuk dag som gav hende den afsked som hun fortjente. 

Hun savnes, men mindes med stolthed og gemmes trygt i hjertet. 

Tak ! 

En særlig tak til Lænken for et arrangement som var præcis  

som ”Mor Lis” ønskede det. 

På familiens vegne 

Charlotte og Christina 
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Lænken på Christiansborg        

                    .  

”Alkoholproblemer i familien kan have 

vidtrækkende konsekvenser også i et livs

- og generationsperspektiv. Ikke blot i 

forhold til børnenes senere udvikling af 

egne afhængighedsproblematikker, men 

også, og især, fordi det kan have konse-

kvenser for de voksne børns evne til at 

varetage en lang række vigtige livsfunkti-

oner, herunder ikke mindst egen foræl-

drerolle.  

 

Landsforeningen Lænkens gruppebe-

       Evalueringen af Lænkens tilbud til ’Voksne børn fra familier med  
alkoholproblemer’ /LUA blev offentliggjort på en konference på  

Christiansborg.   

Her er nogle uddrag fra rapporten, som er udarbejdet af forskeren  
cand.psyk., ph.d Helle Lindgaard  

handlings-tilbud til unge og voksne fra 

familier med alkoholproblemer og ikke 

mindst etableringen af den medlemsdrev-

ne forening ”LUA” (Landsforeningen Læn-

kens Unge Ambassadører) er netop bud 

på bidrag til at skabe forandring og udvik-

ling for unge og voksne fra familier med 

alkoholproblemer.  

Det er nærværende projekts primære 

formål at undersøge på hvilken måde 

disse tilbud bidrager til forandring og ud-

vikling for de deltagende ”Voksne børn”.  

Om baggrunden for projektet:  

 
Engang var livet sort/hvid, 

nu er det i farver    

 
Selvforståelse, nye værktøjer 

og forandret livsmønster 

 

Lænken har betydet stort 
set alt; selvindsigt, større 
selvværd og livskvalitet 

 Jeg er kommet ud af offer-
rollen, ind i voksenlivet, 
med sund alvor og med 

legende lethed                                                                      

Udsagn fra deltagere 
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”Det må aldrig blive et spørgsmål om alder og individuel økonomi, om 
der er hjælp at få til en så sårbar gruppe. Det har alt for store konse-
kvenser, ikke mindst set i et livs- og generationsperspektiv. Og fordi 
gruppen er så heterogen og ”pakket ind” i skam, tabu og stigma er det 
vigtigt, at der er en bred vifte af forskellige og lettilgængelige tilbud”.   

”Jeg har prøvet al mulig terapi, men intet kan måle sig med, hvad VBA-forløbet 

har gjort for mig, en kæmpe gave til mig”      Citat fra en af deltagerne 

”Samlet fandt vi ganske mange positive 

forandringer for deltagerne i løbet af VBA

-forløbet og i tiden efter.  

Det handler om mindre psykisk belastning 

og mindre sårbarhed, en forøget evne til 

at mærke og udtrykke egne følelser og 

behov samt sætte grænser. Øget evne til 

at regulere egne følelser, rumme egne og 

andres følelser, og i mindre grad at be-

nytte grænseoverskridende adfærd i rela-

tion til andre”.                                  . 

… 

”Den faglige vurdering er, at de i arbejdet 

med oprettelsen af og deltagelsen i LUA 

oplever, at de genvinder følelsen af me-

ning og kontrol over eget liv, bl.a. i fæl-

lesskabet med ligesindede, og ved at 

bruge deres historie til at gøre en forskel i 

den gode sags tjeneste (både i LUA-

forening og i LUA-foredragskorps). Ikke 

mindst som følge af den selvstændige 

opbygning af en selvstyrende, frivillig 

organisation, der udelukkende fungerer 

på baggrund af deltagernes vilje og ind-

sats, og som vokser frem og eksisterer 

alene som følge af det, de sammen gør 

og skaber, med udgangspunkt i deres 

særlige kompetencer”.  

 

Uddrag af konklusionen: 

Når historien bliver historie.                   .    
                      .  
Evaluering af Landsforeningen Lænkens tilbud 
til ”Voksne børn fra familier med alkoholpro-
blemer”  
 
Udarbejdet af: Cand.psych., pH.d. Helle Lindgaard  

Projektet modtog støtte fra Socialstyrelsen og Lands-
foreningen  Lænken i en tre-årig periode ……………..                      
. 
Kan downloades på www.laenken.dk 
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Nyt indhold på kredsmøder 

Skal der fortsat være tre kredsråd på 
Sjælland, og skal der være mere ind-
hold på kredsmøderne, så flere ville 
synes, at det er interessant at deltage? 
Det var overskrifterne på et fællesmø-
de mellem de tre kredse på Sjælland, 
da de tidligere på året mødtes i Roskil-
de Lænken . 

Medlemmer af Roskilde Lænken havde 
forberedt en række spørgsmål, og der 
var livlige diskussioner i fire grupper, 
hvor medlemmerne fra de lokale for-
eninger og kredsene var godt blande-
de. 

Efter frokost blev der samlet op på dis-
kussionerne.  

Det blev foreslået, at opdelingen i  tre 
kredse skal fortsætte, men at snak 
om flæskesteg og banko på kredsmø-
der afskaffes, uanset om man på den 
måde tidligere har ønsket at inspirere 
hinanden til lokale foreningsaktivite-
ter.   
I stedet skal kredsen diskutere aktuel-
le spørgsmål med mere ’bid’ i. 

Der vil derfor fremover blive afholdt 
et til to stormøder om året med et 
aktuelt tema og evt. en fælles tur.                
.  
 

Næste møde i ”Storkredsen” bliver 
januar/februar 2019 i Hvidovre Læn-
ken.  

 

Om Lænkens kredsråd 

Landsforeningen Lænken har fire Kredsråd. De fungerer som samarbejdsorga-
ner for lokalforeningerne i et geografisk afgrænset område. I rådene sidder 
repræsentanter fra lokalforeningerne.  

Rådenes formål er at gøre det muligt for lokalforeningerne at påtage sig ansva-
ret for og gennemførelsen af større opgaver i forbindelse med lænkearbejdet i 
området. Det kan f.eks. være at:  

• yde hjælp til en lokalforening, der i en given periode kan have behov for det 

• drøfte og komme med forslag til nye tiltag og projekter, som kan være aktu-
elle på landsplan 

•  planlægge og gennemføre fællesarrangementer, som f.eks. temadage, stif      
telsesfest, julearrangement og fællesudflugter m.v. 

Af Pernille Cauchi, LF 
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Tidligere på året afholdt Kreds Nord et 
vellykket arrangement med rundvis-
ning på Københavns Rådhus, og med 
efterfølgende spisning på den tyrkiske 
Restaurant, på Gammel Kongevej 
overfor for Planetariet. Trods årstiden 
var vejrguderne nogenlunde barm-
hjertige, da vi mødtes foran Rådhuset 
kl. 14. 

Der var 29 fremmødte, så temaet i 
arrangementet må alligevel have væ-
ret noget, der har vakt interessen i de 
forskellige dele af Kredsen.  

Vi blev modtaget af en yderst infor-
mativ og energisk guide, som lagde 
ud med at fortælle om huset arkitek-
tur gennem årene, og hvordan man, i 
samme regi, havde skelet meget til 
verdenshjørner i forhold til huset ind-

retning og placering. Byrådssalen fik 
vi også forevist, og vi blev også 
yderligere informeret om den dagli-
ge forretningsorden, når Borgerre-
præsentationen  holder møde. 

Efter en lang rundvisning blev der 
serveret Rådhuspandekager, hvilket 
var en ren succes, bortset fra at der 
kun var fremstillet 25, og ikke 29 
som vi jo reelt var. 

Da rundvisningen var færdig gik vi 
så, delvis i samlet trop, over til re-
staurant Beyzar, hvor de her serve-
de tre retters mad, der alle fortjente 
fem ud af fem mulige ”Kokke-Hue’r”. 

Tak til alle, der med deres gode hu-
mør, var med til at frembringe en 
god og hyggelig dag sammen. 

 

Med Kreds Nord på Københavns Rådhus 

Af Sven Faber, Herlev Lænken 
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Ny forening på vej i Frederikssund? 

 

Som bekendt har Novavi (tidligere 
Lænke-ambulatorierne) åbnet et nyt 
ambulatorium i Frederikssund. 

Inspireret af samarbejdet andre ste-
der imellem Lænkens frivillige og No-
vavis behandlere inviterede de ansat-
te i ambulatoriet  på en bid brød, så 
brugerne kunne mødes med repræ-
sentanter fra Lænken. 

Tre medlemmer fra Landsforeningens 
bestyrelse deltog i mødet med de bru-
gere, som overvejer at starte en lokal-
forening.                

Pizza, kaffe og hyggeligt samvær kan bane vejen for nyt 
fællesskab 

Af Pernille Cauchi, LF 

Lænkefolkene forklarede, hvordan 
man starter en forening og alle forde-
lene ved at have sociale fællesskaber 
og aktiviteter, hvor man kan få nye 
venner og nye vaner. 

Der blev fortalt om den måde, vi rent 
praktisk organiserer de lokale, bru-
gerstyrede foreninger i Lænken - og 
hvordan de lokale foreninger indbyr-
des kan støtte hinanden gennem 
kredssamarbejdet. En ny forening vil 
derfor kunne få hjælp og støtte til at 
komme godt i gang. Og de kan delta-
ge i de aktiviteter, kurser, sommer-
træf, som holdes på landsplan. 

De fremmødte stillede en masse 
spørgsmål, og det bliver spændende 
at se, om der er stemning for at op-
rette en ny brugerforening i Frede-
rikssund, gerne i samarbejde med 
Lænken. 

 

Der uddeles mange knus i Lænken! 
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Vi tager til Nyborg statsfængsel, mig og N. Vi har Louise med på en kigger, for 
”det er jo ikke hver dag man så’n kommer i fængsel!”.  Det er i hvert fald ikke 
hver dag for os. N og jeg har en personlig interesse i at besøge mennesker der 
så åbenlyst ikke ’passer ind’ med ’alle os andre’. Måske kan du tænke dig hvor-
for. 

De er omtrent 15 mænd i et hvidt 
lokale med smørfarvede møbler og 
en fladskærm. Deres kontaktperson 
har overfaldsalarm og vi er gået 
gennem 3 sikkerhedsdøre for at få 
en kop the.    

Blandt tilhørerne sidder en ung 
mand. Han har gået på N’s rivalise-
rende efterskole, og så ovenikøbet i 

de samme år. Selvom de ikke kan 
kende hinanden, så har de begge 
erindringer om slåskampe i den lille 
bymidte og andre fællesaktiviteter, 
skolerne på tværs. Og mens N sidder 
i talerstolen, sidder den anden i 
fængsel.  

Nogen får familie, andre får forva-
ring. Det ku’ ha’ været mig.           .                     

          Fritter og forvaring  

Unge fra LUA mødte andre unge - i et statsfængsel. Det 
satte gang i mange tanker om frihed og fodlænker  

Af Camilla, Lænkens Unge Ambassadører 

Collage: Camilla, LUA 
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Derfor skulle LUA i fængsel 
 
Mange kriminelle unge har haft en 
opvækst i hjem med misbrugsproble-
mer. De unge fra LUA har derfor læn-
ge ønsket at få kontakt til denne 
gruppe, og i efteråret 2017 lykkedes 
det. 
Tre personer, tilknyttet LUA, var på 
besøg i Nyborg Statsfængsel  og talte 
med en lille gruppe på omkring 15 om 
opvækst med misbrug i familien.       . 
 
Nyborg Statsfængsel huser 700 afso-
nere-  alle mænd over 23. De er for 
størstedelens vedkommende fra Fyn 
og Sjælland. 

Jeg er en tropeø 

Min veninde fortalte mig engang om 
en mand, som var oplyst. Han sad i 
fængsel (vist nok noget med livstid), 
men havde aldrig været lykkeligere. 
For trods mure og pigtråd og en ti-
mes overvåget sollys om dagen, så 
var han fri. Fri i sit eget hoved. Og så 
var det i sidste ende ligegyldigt, om 
han lå på en tropeø eller på en jern-
briks. Selvom førstnævnte nok stadig 
ville have sin charme. 

Og måske er det også sådan med 
’alle os andre’. At uanset hvilken tro-
peø vi ligger og smelter på, så er vi 
aldrig helt fri. Helt uden tremmer og 
fodlænke. Måske er vi altid lidt i vo-
res eget lille fængsel i vores eget lille 
hoved. Medmindre vi bestemmer os 
for noget andet. Medmindre vi gør 
som manden på livstid og gør os fri  

 

af alt vores og bare er. Og nyder vo-
res egen jernbriks og vores ene times 
sollys.  

Hvem ved. 

Papkaffe med efterskoleklang 

På vej hjem lægger vi ruten forbi 
McDonalds. Den lige før broen. Og så 
taler vi om lærerværelser og tresser-
møbler og olieindsprøjtninger, mens vi 
spiser fritter og drikker papkaffe. 

Med tiden kører vi over broen mens 
efterskoledrengen og de andre bliver 
hvor de er. For det er nu engang så-
dan det er når man sidder i fængsel. 
Så kommer man ikke rigtig nogen 
vegne. Så bliver man hvor man er. 

Tak til Nyborg Statsfængsel for at 
have os. Det var en rigtig fed oplevel-
se! 
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”Når jeg tænker tilbage på de to gange, 

hvor jeg var ude og fortælle min historie i 

forbindelse med visningen af kortfilmen 

”Næste Stop”, bliver jeg glad indeni.  

 

I begyndelsen af året fortalte jeg min hi-

storie til eleverne på Varde Gymnasium og 

dagen efter i Odeon Kulturhus var lytterne 

en stor gruppe udskolingselever. Det var 

en rigtig god oplevelse begge gange.  

Jeg oplevede, at de unge, som kom og så 

filmen, var meget begejstrerede for filmen, 

og de var meget "på", da vi efter filmen 

bad dem om at snakke om filmen to og to. 

De var desuden meget interesserede i at 

spørge ind til vores historie, så der fik vi 

svaret på en masse relevante spørgsmål.  

Vi ved jo, at der uden tvivl sad nogle 

blandt publikum, som på en eller anden 

måde kunne relatere til vores fortælling 

omkring, hvordan det havde været for os 

at vokse op i en familie med alkoholproble-

mer, så det var rigtig rart, at de stillede 

 

nogle relevante spørgsmål. Eksempelvis 

var et af spørgsmålene, hvad man som 

ven/veninde kan gøre for at støtte en 

ven/veninde, som har det svært derhjem-

me, fordi der er tegn på, at en eller beg-

ge forældre drikker for meget.  

Samarbejdet med både Meta Film og de 

to steder, hvor filmen blev vist, har været 

rigtig godt. Mette fra Meta Film har igen-

nem hele processen været meget enga-

geret og professionel.                       . 

 

Personligt glæder det mig at have været 

en del af et så fantastisk og vigtigt pro-

jekt, som jeg er sikker på har støttet og 

inspireret en masse unge til at søge 

hjælp, så de kan få det bedre”.             .                

.  

 

Tina Marie Nielsen.                     . 
Foredragsholder i LUA 

 

 

 

 

 
Næste stop 
 
- et undervisningsmateriale om  
alkoholmisbrug i familien 

Lænkens Unge Ambassadører deltog i årets Respekt-Kampagne som fo-
redragsholdere i forbindelse med fremvisning af kortfilmen ’Næste 
stop’ .  Også TV2 ville  have besøg af de unge i Go’ morgen Danmark.                                                      
.Vi har bedt nogle af  ambassadørerne skrive om deres oplevelser: 
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Laura var i TV2 og skriver: 
”Den 11. januar 2018, var jeg i Go morgen 

Danmark sammen med Sine, for at snakke 

om det at være barn af alkoholiske foræl-

dre, konsekvenser, opgør, og selvfølgelig 

kortfilmen “Næste stop”, hvor vi får et 

indblik i Siv’s liv med hendes alkoholiske 

mor.  

Og det var en virkelig fed oplevelse!  

Det er en så vigtig problematik at sætte 

fokus på og bryde tabuet om, og jeg er så 

glad for, at min stemme kunne være en del 

af det.                             ..       

Jeg synes, at der skal være meget mere 

opmærksomhed på børn, som lever i et 

hjem med misbrug.            .  

Og så synes jeg at det er dybt uretfærdigt, 

at man ingen hjælp kan få, når man er fyldt 

25 år, med mindre man selv betaler, men 

personen med alkoholproblemer kan få 

hjælp hele livet kvit og frit”. 

Laura 
Foredragsholder i LUA 

Handling: Turen med studentervognen, 

som burde være den bedste dag i hendes 

gymnasie– og ungdomsliv, bliver for 18-

årige Siv kun et spørgsmål om at slippe 

helskindet igennem dagen og besøget 

derhjemme. Hun bor alene med sin kærli-

ge, men utilregnelige mor, som har et 

alkoholproblem.  

Filmen indgår i årets Respekt-kampagne, 

og producenten Meta Film har i samarbej-

de med en række organisationer, her-

iblandt Lænken, arrangeret fremvisninger 

for udskolings-og gymnasieelever m.fl. i 

37 kommuner i 2018….                   ...    

Samtidig er der udarbejdet undervisnings-

materiale af DR skole og DFI/

Filmcentralen.dk 

Filmen kan også benyttes af kommunale 

alkoholbehandlingssteder som oplæg til 

debat med frontpersonalet.        

Om kortfilmen Næste stop 

’Det er en så vigtig problematik at sætte fokus på og bryde tabuet om, og jeg er så glad 
for, at min stemme kunne være en del af det,’ skriver Laura (th) om besøget hos TV2 . 
Det er Sine til venstre 
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  Fortrolig samtale om alkohol-
vaner, som bekymrer   

Kender du hope.dk ?   
 

Screendump fra hope.dk og collage 

På hjemmesiden hope.dk finder du en 

landsdækkende fortegnelse over be-

handlingssteder, rådgivninger og selv-

hjælpsgrupper, også for unge og an-

dre pårørende. 

 

Siden opdateres jævnligt og indehol-

der links til relevante hjemmesider på 

alkoholområdet 

 

Man kan også tage alkoholtesten og 

se, om man har et problem med sine 

alkoholvaner.  

 

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

A lkolinjen er en national telefon-

rådgivning, hvor alle kan få støtte og 

hjælp til at tackle sit eget eller an-

dres, herunder pårørendes, alkohol-

problem. 

De professionelle rådgivere vejleder 

om, hvad man kan gøre for at komme 

videre.                               . 

Man kan også få information om, hvor 

man kan hente mere hjælp til en posi-

tiv forandring.   
 

    Ring gratis  80 200 500 

 Kender du Alkolinjen?   
 

Til kontaktmedarbejdernes  
opslagstavle Fra Kursusudvalget 
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Alsisk ide til de lokale kasserere 

I begyndelsen af året var alle samlet 
til den årlige nytårskur. I døren blev vi 
mødt af en liflig duft af mad. 

På gulvet kravlede 
de små imellem 
hinanden og lege-
de, mens de flittige 
hænder dækkede 
bord, alt imens 
kneveren gik til en 
klapren op og i, det 
lød som sød musik. 
Det var årets kon-
tingent, som i kas-
sen gled. 

De små og store 
var pyntet op fra 
top til tå. Håret sat.  
 
Lauras hår var i "Donut style" sat op.   
 
Drengenes slips var rettet til. Den lille 
Emma, fik en ansigtsmaske lagt, før 
hun til festen kom.  

Arne bød til bords, og snart kunne vi 
sætte tænderne i den "vilde gris", 
godt belagt med den gode sovs. Der 
gled lidt kartofler, og mindre grønt 
den samme vej.  

Der blev hygget, der blev snakket, alt 
imens de tomme tallerkner på ny blev 
fyldt. Vi blev mætte, følte der ingen 

plads til desserten var. Der blev en 
pause til lidt røg samt opvasken den 
blev taget. 

Isen blev serveret, 
med gode vafler 
til.  
Den lille Caspian, 
så betænkelig ud, 
så på os, og 
spurgte: 
" Hvornår kommer 
nytårstalen"? Der 
var ingen nytårs-
tale, den aften, 
men Arne må så 
holde en nytårsta-
le til næste nyt-
årskur.     

Liflig duft af mad fik kontingentkronerne til at rulle i Guderup 

Af Anna Grethe Macom Hansen, Guderup 
Lænken 

Lidt forbrugeroplysning: 

Desværre har vi ikke billeder af Lauras 
fine hår - men for de af vores læsere, som 
ikke aner hvad Donut style er, har vi 
’klippet’ dette billede fra nettet. 
Man kan få hår-donuts i flere forskellige 
farver.  De er  dog ikke spiselige! 
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Formål 

Projektet har til formål at undersøge 

om den GLP-1-baserede medicin 

Bydureon® i kombination med den 

nuværende samtalebaserede alkohol-

behandling, giver bedre resultater hos 

en gruppe på 114 patienter med alko-

holafhængighed.  

Desuden undersøges effekten af me-

dicinen på hjernens belønningssyste-

mer via hjernescanninger hos en un-

dergruppe af  patienterne. 

Vil du være med? 
 -   så kontakt Novavì ambulatorierne 
Lyngby, Hvidovre og Glostrup  - se 
kontaktoplysninger på s. 26-27. 

Læs mere  om projektet på:  
www.alkoholforskning.dk 

Vær med til at give ny viden om  
alkoholbehandling 

Af Redaktionen 

Fylder alkohol alt for meget i dit 
liv, og vil du gerne være med til at 
bidrage til ny viden om alkoholbe-
handling? 

Hvorfor kan man blive afhængig?     

Det vides ikke præcist, hvorfor alko-

holafhængighed opstår, men man 

mener at hjernens belønningssystem 

spiller en afgørende rolle. Et af beløn-

ningssystemets signalstoffer hedder 

dopamin.   

Undersøgelser har vist, at hjernens 

dopamintransporter-aktivitet er ned-

sat hos patienter med alkoholmisbrug. 

I dyrestudier med rotter og aber, er 

det desuden vist, at behandling med 

hormonet GLP-1 medfører en øget 

aktivitet af dopamintransporteren 

samt en reduktion i alkoholforbruget.            

EXALT-studiet strækker sig over 26 

uger for deltagerne.               .           

Så har du muligheden for at være 
med i forskningsprojektet ”EXALT”, 
der forsker i behandling af alkoholaf-
hængighed. 
Projektet foregår på Novavì ambulato-
rierne i Lyngby, Hvidovre og Glos-
trup og evt. på Neurobiologisk Forsk-
ningsenhed, Rigshospitalet. Behand-
lingen er et supplement til din be-
handling på Novavì. . 

https://novavi.dk/alkohol/ambulatorier/lyngby/
https://novavi.dk/alkohol/ambulatorier/hvidovre/
https://novavi.dk/alkohol/ambulatorier/glostrup/


              Lænken siger tak for din støtte  

 uddanne mennesker med alko-
holproblemer, så de kan vende 
de negative oplevelser og kon-
sekvenser, som de har oplevet 
på grund af for meget alkohol, 
til en styrke i deres liv og bruge 
deres erfaringer til at hjælpe 
andre 

 nedbryde tabu om alkohol, så et 
for stort alkoholforbrug ikke læn-
gere er noget man skjuler, men 
noget man gør noget ved 

 opbygge sociale fællesskaber for 
mennesker med alkoholproblemer 

Vi gør det nemt at støtte en god sag - 
Lænken nu også med mobile pay! 

Din støtte er blandt andet med til at 
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Landsforeningens sekretariat 

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

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

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: arnedreier44@gmail.com 
 
 
Helsingør Lænken  
Rytterbakken 6, kld,  
3000 Helsingør.  
Tlf. 49 22 13 00 
Åben 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:  Michael Hunwartsen 
Tlf.:  24 80 39 73 
Mail: michaelhunwartsen@hotmail.dk  
 
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 
 

 Sekretariatet ændrer midlertidigt telefontider fra 1. maj 2018: 
        

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-12 - onsdag lukket 

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
http://laenken.dk/nyheder/sekretariat-maj-telefontider/
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Herlev 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.laenken.dk 
Formand: Jeanne Lydolph 
Tlf.: 60 84 57 73 
Mail: Lydolph144@gmail.com 
 

 
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 
Mail: Karen-Lis@hotmail.dk 
 

Hillerød Lænken 
Skansevej 2 C,  
3400 Hillerød  
Tlf. 53 27 98 08  
Åben mandag 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) 
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. 42 83 21 75 
Åben mandag og torsdag kl. 9.30 - 12 og 
16 - 19 
Mail llaenkenyngby@gmail.com   
www.lyngby.laenken.dk 
Formand: Jørgen Jensen 
Tlf.: 42 92 05 12 
Mail: jorgen_jensen@adslhome.dk 
 

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
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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 
Mail: roedovrelaenken@gmail.com 
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: arnedreier44@gmail.com  

Kreds Nord 
Lokalforeningerne i Gribskov • Helsing- 
ør • Herlev/Ballerup • Hillerød • Lyngby  
 
Mødeleder: Philip Hjorth 
Mail: philiphjorth.ph@gmail.com 

 
Kreds Syd 
Lokalforeningerne på/i Amager • Born-
holm • Glostrup • Hvidovre • Ishøj  • Rød-
ovre 
Mødeleder: Går på skift   
Mail: lf.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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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 Lænke-ambulatorierne.  
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 Køge 
Vestergade 22-24 
4600 Køge 
Tlf. : 39 455 666  
Konsultation: 
Mandag og torsdag 9.30-12 og 15—19 
Tirsdag, onsdag og fredag 9.30—12 

 
     
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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Tak for støtte gennem årene 
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I Lænken bruger vi jeres bidrag til at afholde forskellige 

arrangementer både for medlemmer og for andre, som 

har interesse i alkoholproblematikker.  

Arrangementerne er af meget forskellig karakter og 

strækker sig lige fra kursustilbud og sommerlejr til  

temadage og konferencer.  

Disse arrangementer kan kun finde sted med jeres hjælp. 

Tak for støtte gennem årene 



Nyt fra Lænken 
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Telefon: 3677 5656 
LF@laenken.dk 

www.laenken.dk 
 

Landsforeningen Lænken 
Drejervej 15, 5.sal 

2400 København NV 
Mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag kl. 10 - 12 

Nyt fra Lænken 
- medlemsblad  
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