Nyhedsbrev nr. 18

Udgivet den 27. maj 2016

Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Der er noget helt galt i systemet.
Onsdag den 25. maj mindedes venner, kollegaer og familie den knivdræbte Vivi
Nielsen, der for to måneder siden, på sin arbejdsplads, blev slået ihjel af en beboer på
Bostedet Lindegården her i Roskilde.
FOA’s forbundsformand Dennis Kristensen holdt tale under mindehøjtideligheden, hvor omkring 200
personer var mødt op.
Det er både urimeligt og uretfærdigt at mennesker skal miste livet fordi de brænder for et fag, som er så
afgørende og så vigtigt for samfundet, og fordi de brænder for at gøre en forskel for nogle af samfundets
allersvageste.
Drabsmændene er jo i virkeligheden også meget tragiske ofre i et system der ikke i tide reagerede med
tilstrækkelig hjælp, omsorg og støtte. Hvorfor? Får man lyst til at spørge.
Det afspejler tydeligt, at der er noget helt galt i psykiatrien i Danmark. Noget skal der gøres, og noget skal
der laves om – hurtigt.
Det her må ikke glemmes. Der må ikke ske et sjette drab. Nu er alvoren så småt gået op for Københavns
Kommune, men vi mangler at regeringen forstår at der er brug for handling, og ikke bare snak.
Vi vil sammen med vores medlemmer blive ved med at presse politikerne.
Med venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

FOA Roskilde støtter ”Stafet for Livet”
En holdstafet i eget tempo.
Den 28. – 29. maj i Byparken i Roskilde v/fodboldbanen.
Stafet for livet er et døgn med fællesskab, oplysning, underholdning og
indsamling i kampen mod kræft.
Læs mere

Køb billige billetter til BonBon-Land
Som medlem i FOA Roskilde kan du købe indgangsbillet til BonBon-Land for kun
kr. 140,- pr. person, og så kan du gratis komme ind igen dagen efter.
Billetter købes i afdelingen.
Læs mere

Billige ferieboliger
Som medlem af FOA Roskilde kan du billigt leje vores ferieboliger.
Lalandia i Rødby fra kr. 4.000,Hus på Møn fra kr. 1.000,Lejlighed i Spanien kr. 2.500,Læs mere

Udstilling af kunst i FOA Roskilde.
Har du, eller kender du nogen, der har lyst til at udstille sin kunst? Så er der
mulighed for det i FOA Roskilde.

Læs mere

Arrangementer
Tag på udflugt med FOA Roskilde til BonBon-Land.
Mandag den 27. juni 2016 fra kl. 9.00 til kl. 19.00.
Pris pr. person over 90 cm. Kr. 120,- incl. bustransport.
Læs mere

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

Medlemsmøde om nyankommne flygtningebørn i bo- og dagtilbud.
Det pædagogiske arbejde med flygtningebørn kan være en udfordring for selv
professionelle. Der er mange ting at være opmærksom på. For de familier hvor
traumer og stress er en del af hverdagen, bliver udfordringen i skolerne,
daginstitutionerne og hos dagplejerne, så meget større.
Læs mere

Servicesektoren
Ny sektor i FOA Roskilde
Ved generalforsamlingerne den 14. april 2016, blev det besluttet at
sammenlægge de to sektorer, Kost- og Service og Teknik- og Service.
Ved den stiftende generalforsamling den 11. maj 2016, blev det besluttet at
den nye sektor fremover hedder ”Servicesektoren”.

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

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

Besøg af Finn Sylvest
Finn Sylvest fortæller om en fattig men god barndom. Hans liv som pilot, og
skipper på slotssøen i Hillerød.

Læs mere

