Foredrag – bagsiden af vesten
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Billetpris:

mandag d. 19. marts
19.00-21.30
Romalt Friskole, Romalt Boulevard 34, 8960 Randers SØ
30 kr. for medlemmer af Støtteforeningen Romalt Friskole*
60 kr. for ikke-medlemmer
Inkl. gebyr på 3 kr. (gebyr refunderes ikke ved aflysning)

Køb din billet her: https://billetfix.dk/da/foredrag-romalt-friskole/
*medlemmer modtager en mail med rabatkode, som indtastes ved billetkøb. Nye
medlemmer modtager mail efter indmeldelse og når kontingent betaling er modtaget.

"Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger, trælse attituder og manglende
kommunikation". Det er ordene fra Torben Bohnhardt fra HeadON, som
støtteforeningen Romalt Friskole har inviteret til Romalt mandag d. 19. marts. Torben vil
tale om sin fortid i bandemiljøet og kampen om at komme ud af det.
Foredraget henvender sig til unge og deres forældre. Alle er velkomne, dog er
aldersgrænsen 12 år.
Under foredraget vil det være muligt at købe forfriskninger til små priser. Betaling
kontant eller med mobilepay.
Ved spørgsmål kontakt stotte@romaltfriskole.dk eller Mariann Buus Jørgensen på tlf.
5192 4074

Støtteforeningen har valgt at tage emnet op, da vi jævnligt bliver mødt af nyheder i tv og
aviser, hvor der er fokus på at børn og unge lokkes ind i det kriminelle miljø. Vi ser det
som en stor mulighed at samarbejde med HeadON om problemet.
HeadON har sponsoreret foredraget og overskuddet deles mellem HeadON og Romalt
Friskoles støtteforening. HeadON er en forening der har til formål at hjælpe socialt
udsatte og/eller kriminalitetstruede mennesker til at skabe en ny identitet med et
selvstændigt og selvforsørgende liv samt livsglæde og livskvalitet. Romalt friskoles
Støtteforening har til formål at støtte op om Romalt Friskoles aktiviteter, som skolen
ønsker at sætte i værk for eleverne på skolen og skolens IFO.
Du kan læse mere om HeadON på headon.dk og her på siden kan du blive medlem af
støtteforeningen og opnå rabat.

