Kære veteran
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 du, som veteran bosiddende i
Rødovre samt din familie og pårørende hermed til fejring af flagdagen
MANDAG DEN 5. SEPTEMBER 2022
kl. 10.00-11.00
i KULTURHUSET VIFTEN
Rødovre Parkvej 130
2610 Rødovre.
Jeg håber at du og din familie og pårørende har lyst til at komme og deltage i Viften, hvor forsvarsminister Morten Bødskov i år kommer og taler for os. Vi byder på lidt at spise og drikke, og jeg håber at vi
alle får lejlighed til at hilse på hinanden og tale sammen imellem de fastlagte programpunkter.

10.00

Velkomst
v/ Anders Agger, Kommunaldirektør
Fællessang
Tale
v/ Britt Jensen, Borgmester
Tale
v/ Morten Bødskov, Forsvarsminister
Fællessang

11.00

Tak for i dag

Du bedes tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til g8@rk.dk eller ringe til Helle Erlandsen på
telefon 3637 7120 senest den 29. august. Husk at oplyse hvor mange voksne og børn I kommer samt
fuldt navn og alder på de børn/unge, som du ønske skal have en medalje og et diplom overrakt (se vedlagte information om Familienetværkets børnemedaljer).

Med venlig hilsen

Britt Jensen
Borgmester
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Familienetværkets Børnemedaljer
Familienetværket er et landsdækkende netværk af frivillige, som selv er pårørende til soldater og
dermed har personlige erfaringer med de situationer, man som pårørende til en soldat kan stå i.
Børnemedaljen er tænkt som en tak for den betydning børnene har for soldaten, eller anden person
udsendt i international tjeneste, og en anerkendelse af det savn og den bekymring nogle børn oplever under udsendelse, og at de har måttet leve med de ændrede vilkår en udsendelse medfører i
familien. Den er også en anerkendelse til de børn, der må leve med konsekvenserne af de mén,
nogle udsendte desværre får efter en udsendelse, herunder både psykiske efterreaktioner og fysiske
skader.
Børnemedaljen og diplomet er til børn der er nært knyttet til en person udsendt i international tjeneste. Det kan være børn, søskende, “bonusbørn”, børnebørn eller andre børn der har en nær relation til den udsendte. Det ligger Familienetværket meget på sinde, at medaljerne kun udleveres til
børn med relation til en der har været udsendt i international tjeneste, da den ellers mister sin betydning – dette beder vi jer respektere.
Som udgangspunkt er børnemedaljer og diplomer til børn op til 18 år. Men er der et voksent barn,
for hvem det vil have en betydning at få overrakt en medalje og et diplom, får de naturligvis det.
Vi har dog forståelse for, at nogle ældre og voksne børn måske synes det er lidt akavet at blive kaldt
op på række sammen med mindre børn, og vi kan derfor tilbyde, at I får medaljen med hjem, så I
selv kan give den til dem.
På Flagdagen den 5. september 2022 vil borgmester Britt Jensen overrække diplomer og medaljer
på Familienetværkets vegne.
Hvis du har et barn i målgruppen, som du ønsker skal have en medalje og et diplom, så skal vi bede
dig oplyse barnets fulde navn og alder, når du tilmelder jer Flagdagen i Viften.

Mere information om netværket kan findes på www.familienetvaerket.dk.
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