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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Valgkampen nærmer sig nu sin afslutning og vi har derfor valgt, at bringe Astrid Krags
indlæg. Astrid er medlem af FOA og tidligere sundhedsminister.
I FOA Roskilde støtter vi ikke politiske partier økonomisk, men vil gerne anbefale, hvor
vi mener I skal sætte jeres kryds. Vores anbefaling er at man stemmer på et arbejderparti, og her tænker vi
på Enhedslisten, Socialdemokratiet eller SF.
Vi anbefaler ikke, at man sætter sit kryds ved politiske partier der går ind for nulvækst, eller anbefaler Lars
Lykke som statsminister, fordi det vil betyde at vores medlemmers job kan forsvinde.
Vi ønsker alle et godt valg.
Vores lejlighed i Spanien er nu klar til udlejning og vi håber, at alle jer medlemmer vil gøre brug af den. Se
billeder og udlejningsoversigt på vores hjemmeside.
BonBon land og en tur i cirkus er de kommende medlemstilbud, og vi håber I vil tilmelde jer.
Vi ønsker alle en god sommer.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
Nyt om fusionsarbejdet
Nyhedsbrev nr. 22.

Læs seneste nyt

Brev fra Astrid Krag
Medlem af FOA, og tidligere sundhedsminister.

Læs brevet

Ferielejlighed i Spanien
FOA Roskilde har købt en lejlighed i Malaga, i byen Algarrobo, som udlejes til
afdelingens medlemmer.

Læs mere

Arrangementer
Sommerudflugt til BonBon-Land
Tirsdag den 30. juni 2015.
Tag med FOA Roskilde til en dejlig dag i BonBon-Land.
Tilmeldingsfrist 19. juni.
Læs mere

Cirkus Arena
Få rabat til 60-års jubilæumsforestillingerne i Roskilde.

Læs mere

NADA-kursus
31. august – 3. september 2015 + 26. november 2015.
Kurset lægger vægt på NADA som en recovery-metode. Du behøver ikke have
kendskab til akupunktur for at deltage
Læs mere

Pædagogisk sektor
Af formand: Ea Højholt Kristensen og næstformand: Lissie Dunk Larsen

Faggruppelandsmøde for pædagogmedhjælpere
Landsmødet blev afholdt i Odense den 11. – 12. maj 2015.

Læs referatet

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Generalforsamling
Klubben afholdte generalforsamling den 13. april 2015

Læs referatet

Arrangementer i seniorklubben
Ferietur til Tyskland - Spreewald
Fra 30. august – 3. september 2015

Læs mere

Hyggeligt samvær med musik
Mandag den 14. september 2015.

Læs mere

Tøj fra Dan Kits
Kom og se kollektionen.
Mandag den 12. oktober 2015.

Læs mere

Loppemarked
Lørdag den 31. oktober 2015.

Læs mere

Bankospil
Mandag den 9. november 2015.

Læs mere

Julefrokost
På restaurant Upstairs i Roskilde

Læs mere

