
 

PROGRAM 

RUS-TEMAMØDE 15. AUGUST 2022 
Kultunariet, Søndergade 12A, 4690 Haslev 

 

 
 

DEL 1 - KL. 15 - 16.20 

DEN DANSKE ALKOHOLKULTUR 

MED SÆRLIGT FOKUS PÅ 

ÆLDRE OG ALKOHOL 

 

 
• 15.00-15.10: Velkommen v/Dorthe Adels- 

bech, udvalgsformand for socialudvalget 

 
 

• 15.10-15.40: Alkohol og ældre, oplæg 

v/Bjarne Elholm, Alkolinjen 
Ældre er, sammen med de unge, den alders- 

gruppe der drikker mest, viser tal fra Sund- 

hedsprofilen 2022. Faktisk drikker hver tredje 

mand i alderen 65-74 år mere end 10 genstan- 

de i løbet af en typisk uge. Det betyder, at der 

er stor sandsynlighed for, at bedstefar på 72 år 

drikker lige så meget - hvis ikke mere - end sit 

19-årige barnebarn. Men ældre er ligesom 

unge også særligt sårbare overfor alkohol. 

 

• 15.40-16.10: Workshop 

 
 

• 16.10-16.20: Opsamling 

DEL 2 - KL. 16.30 - 18 

DEN DANSKE ALKOHOLKULTUR 

MED SÆRLIGT FOKUS PÅ 

UNGE OG ALKOHOL 

 

 
• 16.30-16.40: Velkommen v/Dorthe Adels- 

bech, udvalgsformand for socialudvalget 

 
 

• 16.40-17.10: Alkohol og unge, oplæg 

v/Michael Jensen, Alkohol & Samfund 
I Danmark drikker unge tidligere og mere på 

én gang end nogen andre unge i Europa. Det 

er problematisk og har en række negative kon- 

sekvenser for unge. Danske unge bliver flasket 

op i en våd alkoholkultur – men det er muligt 

at ændre, det viser erfaringer fra Island. 

Blandt andet har forældre en særlig vigtig rolle 

for alkoholforebyggelsen og udskydelse af alko- 

holdebuten. 

 

• 17.10-17.45: Workshop 

 
 

• 17.45-18.00: Opsamling 

 
 
 
 
 
 

TILMELD DIG SENEST 8. AUGUST TIL LNORD@FAXEKOMMUNE.DK 

- DU KAN TILMELDE DIG ENTEN DEL 1, DEL 2 ELLER BEGGE DELE 

mailto:LNORD@FAXEKOMMUNE.DK


 

LISTE OVER INVITEREDE 
 
 

 

• Bosteder og tilbud på socialområdet 
• Bruger- og pårørenderåd/bestyrelser 

(plejehjem) 
• Business Faxe og viksomheder 
• Børn- og Ungeafdelingen 
• Daginstitutionsledelserne/bestyrelser 
• Familie- og ungeindsatsen 
• Folkeoplysningsforeninger og -udvalg 

• Skoler: skoleledelser, skolebestyrelser,  
elevråd og 
Fælleselevråd 

• Forebyggerne 
• Frivillige foreninger 
• Frivilligrådet 
• Frivilligt Samråd 
• Handicaprådet 
• Politiske udvalg og byråd 
• PPR 
• Rusmiddelcenteret 
• Seniorrådet 
• Socialområdets enheder 
• SSP 
• SSP styregruppe 
• Sundhedskonsulenter 
• Sundhedsplejen 
• Udsatterådet 
• Ungdomsskolen 
• Ungdomsuddannelser: ledelser (FGU, STU, 

VUC, STX Haslev) 

• Ungevejen 


