Invitation til
informationsmøde om ”Rusmidler i nattelivet”
Rusmidler og deres indflydelse og påvirkning af vore unges liv er noget alle forældre bekymrer sig om af og
til - og det gør de unge faktisk også.
Hvor udbredt er det her i Farum og Værløse?
Hvad sker der i S-toget på vej hjem fra København om natten?
Én ting er sikkert: Nutidens unge møder rusmidler og må forholde sig til dem i forskellige situationer.
Konkret og up-to-date viden om rusmidler i nattelivet bør alle unge og voksne have.
Blandt Natteravnene i Farums frivillige fandt vi også basis for at styrke vores viden på området, så vi
besluttede at søge information om rusmidler, som samtidig kan komme lokalområdets beboere til gavn.
Derfor inviterer Natteravnene i Farum alle interesserede borgere til informationsmøde om

”Rusmidler i nattelivet”
Onsdag den 2. april 2014
Kl. 19:00 - ca. 21
Sted:

Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
Indkørsel og parkering overfor Bytorvet
De erfarne medarbejdere, Lotte Larsen og Carina Abel Gjaldbæk, fra Københavns Kommunes viden- &
kompetencecenter om rusmidler kommer og holder oplæg om f.eks.
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Sammenhængen mellem hash, stoffer og det at være ung i dag.
Hvor mange unge ryger hash eller tager stoffer? Hvor udbredt er misbrug af hash og andre stoffer?
Hvor møder de unge det? Er de nemme at skaffe?
Hvordan kan man forstå rusmidler i et ungdomsperspektiv?
Hvorfor oplever mange unge hash og stoffer som noget positivt?
Hvordan virker hash? Hvor farligt er det?
Hvordan virker stoffer som kokain, ecstasy og amfetamin? Hvor farlige er de?
Hvordan man kan se, om de unge har indtaget dem?
Hvad fortæller de unge om stoffernes virkning?
Hvad betyder begreber som misbrug og afhængighed og er der andre ord, der bedre beskriver de
unges brug af rusmidler?
Hvordan forbereder vi vores unge på at møde narko - og modstå det?

Natteravnene i Farum er en organisation af frivillige voksne, som giver sit bidrag til trygheden i samfundet
ved at være synligt til stede i nattelivet iført vores let genkendelige, gule jakker.
Ud over tilstedeværelsen i Farum har vi et samarbejde med DSB, så vi f.eks. kan følge de unge hjem i de
sene S-tog.
Vi vil gerne udvise omsorg og ansvarlighed, og som gode rollemodeller medvirke til at skabe større tryghed
og især hjælpe børn og unge i nattelivet.
Kronprinsparrets Sociale Pris blev i 2013 givet til Natteravnene.
Vel mødt, på gensyn - og venlig hilsen

Natteravnene i Farum

