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Invitation:  

Møde i Alkoholtemagruppen torsdag den 17. november  
 

Kære  deltager i temagruppen om alkohol,  

Her følger et detaljeret program for vores møde i november. Vi håber at se mange af jer. Vi skal bruge mødet til at 

udveksle erfaringer om, hvordan alkoholforebyggelsen bliver implementeret ude omkring i kommunerne. Et er at 

vide hvilke metoder der virker. Men hvordan ser praksis ud? 

Om eftermiddagen kaster vi blikket på de alkoholstorforbrugere, som i disse år får større og større bevågenhed – 

ikke mindst i lyset af den nationale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens kampagner. Hvordan kan vi få de 

ressourcestærke alkoholstorforbrugerne i tale, når vi er så vant til at tale om alkohol som et socialt problem? 

Bemærk:  Mødet er ændret til et dagsmøde den 17. november! 

Vi har ændret rammen for mødet, fordi vi synes der var for ringe tilslutning til 12-12-mødet. Vi satser på at 

dagsmødet – og den fornuftige pris – vil få flere af jer til at prioritere at komme. 

En anden fordel er at I nu har helt til MANDAG DEN 7. NOVEMBER til at finde ud af at I kommer. Deltagelse er 

gratis, med mindre vi bliver flere end 25. Ved mere end 25 deltagere vil der være et mindre deltagergebyr. 

I kan tilmelde jer dagen i kalenderen på Sund By Netværkets hjemmeside: 

http://sund-by-net.dk/kommende-arrangementer/ 

Alternativt kan I sende en mail til Helle Beck i Sund By på HRB@kl.dk  

 

Bedste hilsner,  

Formandsgruppen – Chanette, Bente, Annette, Helle og Anna 

 

 

Temagruppen : Alkohol 

Ref.: Anna Bendtsen 

  Tlf.:  3821 3902 

E- mail: anbe03@frederiksberg.dk  

 

Dato: 22-09-2010 
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Program 
 

Tid:   TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2011 KL. 9.30-16 

Sted:   Mødecenter Odense, www.moedecenter.dk , Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense 

Tilmelding: På http://sund-by-net.dk/kommende-arrangementer/ senest den 7/11 2001 

 

Kl. 9.30  Ankomst og kaffe 

Kl. 10    Velkommen v/Anna  

Kl. 10.15 Fra model til virkelighed - hvordan implementerer vi "15 skridt til forebyggelse af 

alkoholproblemer" lokalt i kommunen? 

  Oplæg og debat 

Kl. 11.30 Næste års arbejde i Alkoholtemagruppen v/formandsgruppen 

Nyt fra Sund By Netværket 

Nyt fra undergrupperne 

Debat og vedtagelse af nyt kommissorium for Alkoholtemagruppen 

Næste møde – forslag til indhold og form 

kl. 12.15 Frokost 

kl. 13  Danske alkoholstorforbrugere – hvem er de? v/ Lars Fynbo 

Lars Fynbo skriver ph.d. om storforbrugere af alkohol ved Sociologisk Institut, Københavns 

Universitet. Han giver en karakteristik af de danske storforbrugere med udgangspunkt i en ny 

spørgeskemaundersøgelse af alkoholvaner og holdninger til at drikke blandt samtlige ansatte på 

en mellemstor dansk virksomhed med ca. 2000 ansatte. 

kl. 14  Hvordan kan vi få alkoholstorforbrugerne i tale? Workshop og idéudvikling 

Kaffepause inkluderet. 

Kl. 15.30 Opsamling og afslutning 

kl. 16  Tak for i dag 


