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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Så står sommerferien for døren, og vi har fået overstået et EU-valg og
et folketingsvalg.
Venstre fik et flot valg begge steder, men rød blok vandt regeringsmagten i Danmark de
næste 4 år, og alt tegner til, at den næste statsminister hedder Mette Frederiksen.
I FOA Roskilde håber vi, at det betyder bedre normeringer til glæde for børn og ældre.
Ingen besparelser på uddannelse og mere velfærd til alle i vores samfund.
I FOA Roskilde oplever vi, at mange af vores medlemmer når en alder, hvor de kan gå på
efterløn og pension. De forlader arbejdsmarkedet, og melder sig ud af fagforeningen.
Det betyder også, at for at fastholde den løn og de arbejdsvilkår som vi forhandler os
frem til, skal der nye medlemmer ind. Så hvis du - kære medlem - ved, at der går én eller
flere rundt på din arbejdsplads, som ikke betaler kontingent til FOA, får du nu tilbud om
et gavekort, hvis det lykkedes dig at melde vedkommende ind i FOA Roskilde. Det er
noget helt nyt, vi her prøver af.
Vi ved, at du kender dine kolleger, og sikkert også ved hvem det er der ikke er medlem,
og som ikke betaler til fællesskabet.
Vi mener, at alle burde betale for det man får - så hjælp os med at få alle med – sammen
står vi stærkest.
Vores bankospil, som vi lavede i samarbejde med PenSam, blev en stor succes, og det vil
vi gøre igen. Det var 2 glade medlemmer, Eva og Elisabeth fra Toftebakken i Roskilde,
som vandt en uge i FOA’s lejlighed i Spanien med lommepenge. Tillykke til dem.
Vi har, som vi plejer, mange gode tilbud om aktiviteter, og vi håber, at i medlemmer vil
gøre brug af dem. Følg linket her i nyhedsbrevet og læs mere om alle vores
arrangementer.
Jeg håber at i alle må få en skøn sommer.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Find nye medlemmer til FOA Roskilde.
Hvem vil ikke gerne modtaget et gavekort på kr. 200,-?
Nu har alle muligheden for dette.
Læs mere

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

Sommerens sundhedstilbud.
Gør noget godt for dig selv og book en sundhedssamtale i uge 28, 29, 30 og
31. Bookningen åbner i uge 25 og er for alle medlemmer mellem 40 og 60 år.

Læs mere

Knuthenborg Safaripark.
Kom med FOA Roskilde til Knuthenborg Safaripark tirsdag d. 2. juli 2019.

Læs mere

Cirkus Arena 2019.
Få igen i år rabatbilletter til Cirkus Arena. I år er der forestillinger i Roskilde
onsdag d. 14. august kl. 17.00 og torsdag d. 15. august kl. 17.00.

Læs mere

BonBon land.
Køb billetter hele sommeren i FOA Roskilde med rabat.

Læs mere

Find din stil.
Få en hyggelig aften med stylist Sanni Lundberg som holder oplæg om
makeup, tøj, stil og farver.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren

Afskedsreception for Social- og Sundhedssektorformand Lone Hansen.
D. 6. juni var vi alle samlet i FOA Roskilde for at tage afsked med Lone Hansen.
Se de dejlige billeder og referatet fra dagen.

Læs mere

Ny Sektorformand og Sektornæstformand.
Fra d. 1. juli 2019 kan vi byde velkommen til Lone Rosenville som ny
formand i sektoren. Pr. 1. september 2019 kan vi byde Jesper Svanberg
velkommen som sektornæstformand.

Læs mere

Midler til kursus/efter og videre uddannelse.
Det er muligt at søge midler til uddannelse og kurser.

Læs mere

Pædagogisk sektor
Faggruppelandsmøde.
Der er blevet afholdt det årlige faggruppelandsmøde i Nyborg d. 2 og 3. april
2019.

Læs mere

Generalforsamling.
D. 11. april 2019 blev der afholdt generalforsamling i Pædagogisk Sektor.
Se de flotte billeder og læs referatet.

Læs mere

Servicesektoren
For medlemmer af Servicesektoren.
Kom til fyraftensmøde på Herslev Bryghus torsdag d. 5. september 2019 kl.
16.00 – 19.00.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Seniortur til Celle.
Kom med Seniorklubben på en 5 dages busrejse til Celle fra d. 25. til d. 29.
august 2019.

Læs mere

