Invitation
Prisuddeling til Karen Lumholt
Det vil glæde os at se dig til Forældre og Fødsels årlige prisuddeling til den person, som vi i år vil
hædre for at have ydet en ekstraordinær indsats for kommende som nuværende
småbørnsfamilier.
I år uddeler vi Forældre og Fødsels pris til journalist, forfatter og ildsjæl Karen Lumholt for hendes
utrættelige arbejde for at sætte Familielivet på den politiske dagsorden i Danmark, blandt andet
gennem hendes initiativ til Familiepolitisk Netværk, og arbejdet der udgår derfra.
Forældre og Fødsels ønske med denne pris er at støtte op om debatten om børn og familiers vilkår.
Særligt ønsker vi at være med til at sætte fokus på, at vi får en familiepolitik, som ser værdien i at
tage udgangspunkt i barnets behov.

Prisoverrækkelsen finder sted den 22. juni 2018 kl. 10.00 i ”Netværkskontoret”, Kirsebærhaven
59 i Valby

I forbindelse med prisoverrækkelsen vil Karen Lumholt holde et oplæg, hvor hun sætter fokus på
den måde vi indretter hverdags- og samfundslivet på og hensynet til det helt lille barns
grundlæggende behov for nære og empatiske relationer i hverdagen.

Af hensyn til forfriskninger, må man meget gerne tilmelde sig på bestyrelsen@fogf.dk

Venlige hilsener
Forkvinde Birgitte Halkjær Storgaard, formanden@fogf.dk, tlf. 42940282
Arrangør Christine Ekstrand: Christine@fogf.dk, tlf. 22316262
Forældre og Fødsel er den eneste danske brugerorganisation, der offentligt taler kommende, nybagte og
nuværende forældres sag. Organisationen har eksisteret i over 40 år og har samarbejde med bl.a.
Jordemoderforeningen, Privatpraktiserende Jordemødre og de danske barselsgange.
Forældre og Fødsels Ammerådgivning har mere end 35 års erfaring inden for hjælp og støtte til amning.
Rådgivningen udføres af uddannede ammerådgivere, der 24 timer i døgnet stiller deres frivillige tid og deres
private telefon til rådighed – og de vil meget gerne hjælpe enhver der kunne have brug for støtte og
vejledning.
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