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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Godt nytår til jer alle sammen.
Vi har flere afdelingskalendere tilbage. Så har du ikke nået at bestille, kan du nu hente
en i afdelingen, eller du kan bestille den hos din tillidsrepræsentant.
Torsdag den 14. april 2016 afholder vi sektor- og afdelingsgeneralforsamling på Hotel
Scandic i Roskilde.
Så sæt et stort kryds i din kalender.
Har du ikke planlagt din ferie endnu, så kig forbi vores hjemmeside. Som medlem kan du leje vores
ferieboliger på Møn, Lalandia i Rødby eller vores nye lejlighed i Spanien.
Igen i år har vi lavet rabataftaler med Cirkus Arena. I uge 7 kan du få rabat på indgangsbilletten til
Cirkusland i Slagelse, og i august måned kan du få rabat på cirkusforestillingen i Roskilde.
Husk, at du udover vores nyhedsbrev altid har mulighed for at holde dig opdateret via vores hjemmeside
www.foa-roskilde.dk
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
Til medlemmer af Kost- og Service sektoren, samt Teknik- og Service sektoren.
FOA Roskilde inviterer medlemmer af de 2 sektorer til et informationsmøde:
mandag den 29. februar 2016, kl. 19.00.
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen vil på mødet præsentere bestyrelsens
forslag om sammenlægning af de 2 sektorer.

Afdelingskalenderen 2016
Der er nu bestilt flere kalendere.
Alle medlemmer af faglig afdeling, kan nu afhente én i afdelingen.

Billige ferieboliger
Som medlem kan du leje FOA Roskildes ferieboliger.
Hus i Lalandia Rødby – fra kr. 4.000,- pr. uge.
Sommerhus på Møn fra kr. 1.000,- pr. uge.
Lejlighed i Spanien/Malaga kr. 2.500,- pr. uge.
Læs mere

Går din pension ind?
Du kan nu få en månedlig SMS fra PenSam, når de har modtaget indbetalinger
til din Pension.
Tilmelder du dig inden den 1. april, deltager du i lodtrækningen om en iPhone 6.
Læs mere

Arrangementer
Ungdomslandsmøde i FOA
Tag med på landsmødet og mød andre unge i FOA.
Er du under 31 år, er det gratis at deltage.

Læs mere

Cirkusland
I uge 7 (13. – 21. februar 2016) kan du få rabat på indgangsbilletten til
Cirkusland i Slagelse.

Læs mere

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

Kursus – Pædagogisk arbejde i folkeskolen
Kurset afholdes i Ringsted og er på i alt 10 dage.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Generalforsamling
Mandag den 8. februar 2016, kl. 13.00.

Læs mere

Eventyr på Sydpolen
Mandag den 14. marts 2016, kl. 13.00.
Foredrag af Finn Lassen, tidligere hovmester i rederiet J. Lauritzen.

Læs mere

Ferietur til Tyskland
Saalfeld – Thüringen.
Fra 5. juni – 9. juni 2016

Læs mere

Ferietur med Faglige Seniorer
Fra 28. august – 1. september 2016.
Turen går til det gamle danske land, Schleswig-Holstein.

Læs mere

