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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

OBS OBS. Rettelser i nyhedsbrev nr. 31 skrevet med fed skrift.
Kære medlemmer.
Foråret er på vej og dermed også mange aktiviteter for jer medlemmer.
Vi venter stadig på, at der trykkes på valgknappen, så vi kan få stemt til
Folketingsvalg og EU‐valg.
FOA Roskilde anbefaler at stemme på et arbejderparti og med det mener vi Socialdemokratiet, SF eller
Enhedslisten. Som formand er jeg ikke valgt på baggrund af politisk ståsted, men til at varetage FOA
Roskilde’s medlemmers løn og arbejdsvilkår og det må siges, at det gøres bedst med disse partier.
FOA Roskilde støtter ikke nogen politiske partier økonomisk, men anbefaler, hvor man sætter sit kryds.
Vi lægger løbende alle vores aktiviteter på FOA Roskilde’s hjemmeside og sender ud til alle vores
tillidsvalgte til opslag ude på arbejdspladserne. Gør brug af dem.
Vi har følgende aktiviteter:


1. maj i vores store telt på FOA Roskilde’s parkeringsplads.



Den 2. maj afholder vi lyttermøde for alle medlemmer i samarbejde med FOA Køge.



Den 3. maj har vi stort bankospil i teltet på vores parkeringsplads i samarbejde med PenSam, hvor
hovedgevinsten er én uges ophold i Spanien og kr. 1.000,‐ på et gavekort til sommertøj og solcreme.



Foredrag med tidligere narkobetjent Mikkel Rødgård den 23. maj



Der er medlemstur for Servicesektoren til Herslev Bryghus i september måned. Lægges på
hjemmeside i juni måned.



Seniorklubben har sommerudflugt den 7. maj og busrejse til Celle i august måned.



Vi har hele sommeren rabatbilletter til Bonbon‐Land.



Den 2.juli tager vi til Knuthenborg med bus

Skynd jer og tilmelde jer vores aktiviteter på vores hjemmeside under Arrangementer.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Din postkasse på FOA.dk
FOA sender sikker post til dig via Min Post.
Herfra skal du også sende beskeder og vedhæfte filer til FOA,
der indeholder personfølsomme oplysninger.
Læs mere

