
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  

INVITATION 
 

FLAGDAG 

5. SEPTEMBER 2020 

Hvis du ønsker at blive fritaget for, at Forsvarets Personalestyrelse (FPS) 
fremsender dine oplysninger til din bopælskommune i forbindelse med 
flagdagen, kan du ved henvendelse til FPS, FPS@MIL.DK, anmode om at få 
dette markeret i FPS’ veterandatabase. 

Du bedes tilmelde dig og din familie/pårørende til 
Helle Erlandsen på mail eller telefon:  

  g8@rk.dk   

 36 37 71 20  
 
Husk at oplyse fuldt navn på de børn/unge, som du 
ønsker får overrakt et diplom og en medalje af 
borgmesteren. Se vedlagte information om 
Familienetværket børnemedaljer. 
 
Tilmelding bedes ske senest fredag den 28. august 2020. 
 



PROGRAM 

 

09.00 Velkomst  

v/ Britt Jensen, Borgmester 

  

Fællessang 

 musik v/ Nils Raae 

 

09.45 Rødovre Veteran Café  

v/ Haakon Nielsen, veteran og formand for 

Rødovre Folkekøkken 

 

At være udsendt på Balkan 

v/ Michel Brandrup, veteran og ansat i den 

nationale corona hotline 

 

11.00 Tak for i dag 

 

 

 

 

Med anerkendelse for den store indsats som Danmarks 

udsendte yder, og har ydet, i en række af verdens 

konfliktområder, og i anledning af den nationale flagdag, 

inviteres veteraner bosiddende i Rødovre samt deres familie 

og pårørende hermed til morgenkaffe-arrangement. 

 

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 2020, KL. 09.00-11.00 

KULTURHUSET VIFTEN 

Rødovre Parkvej 130 

2610 Rødovre. 

 

Arrangemenet afsluttes kl. 11, så de der eventuelt skal til 

Kastellet kl. 12.15 også kan nå dertil. 

Jeg håber at I har lyst til at komme og deltage i Viften, hvor 

der bl.a. vil være en kort præsentation af Rødovre Veteran 

Café. Herudover vil vi alle få lejlighed til at hilse på hinanden 

og tale sammen.  

Rødovre Veteran Café starter op den 30. september, 

hvorefter den vil være åben hver den sidste onsdag i 

måneden kl. 19-21. 

 

  

 



Rødovre Veterancafé er en del af Rødovre 

Frivilligcenters tilbud. 

Vi holder til på Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre.

Kontakt Rødovre Frivilligcenter

Tlf.: 23 37 91 04

E-mail: mail@rfcenter.dk 

Hjemmeside: www.rfcenter.dk 

Du finder os også på Facebook: 

www.facebook.com/rfcenter Rødovre Veterancafé
Veteraner støtter veteraner



Rødovre Veterancafé er for dig der har været udsendt for 
Danmark i en international mission for Forsvaret, Politiet og/eller 
Beredskabsstyrelsen og dine pårørende.
Du er velkommen uanset hvilken funktion du har været udsendt i.

I Rødovre Veterancafé kan du komme og hygge dig, få en kop 
kaffe og møde andre ligesindede til en uforpligtende snak om 
jeres oplevelser – de gode og de dårlige, de smukke og de 
ubærlige, de sjove og de sorgfulde, som vi alle bærer rundt på.

'Veteraner støtter veteraner'

Rødovre Veterancafé er tænkt som et frirum og netværk for 
veteraner og pårørende til veteraner. 

Caféen er ikke et behandlingssted.

Vi starter Rødovre Veterancafé op onsdag d. 30. september kl. 
19-21 i Rødovre Frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2A, 2610 
Rødovre.

Derefter mødes vi den sidste onsdag i hver måned.

Caféen drives af frivillige og er tænkt som et frirum uden 
binding til det offentlige.
Vi har naturligvis et godt samarbejde med Rødovre Kommune, 
som støtter op om Rødovre Veterancafé.
Rødovre Veterancafé er, udover Rødovre Kommune, også støttet 
af Dorthefonden og Danmarks Veteraner.

Der bliver ikke registreret deltagelse.

Har du været udsendt, og har du lyst til at møde andre 
veteraner, som har lignende oplevelser som dig?

Har du familie, som har lyst til at møde andre familier med 
fælles erfaringer?

Så er Rødovre Veterancafé stedet du kan benytte.

Vi glæder os til at møde dig!

Hvis du synes, dette tilbud er noget for dig eller du har 
spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på  
roedovre.veterancafe@gmail.com

Læs mere:
Rødovre Veterancafés Facebook-side: 
https://www.facebook.com/roedovreveterancafe/ 

Eller:
https://www.rfcenter.dk/selvhjaelp/veteraner-og-parorende 

http://veteran.forsvaret.dk/Pages/forside.aspx
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