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Kære medlemmer. 
 
Så er sommeren slut, og alle er efterhånden vendt tilbage til arbejde. 
Det blev et godt folketingsvalg, og sammensætningen af ministre og folketing blev en succes for 
FOA Roskilde.  
De politikere, vi har haft samarbejde med i Roskilde Kommune, kan vi nu gøre brug af fremover i 
regeringen.  
Joy Mogensen blev Kultur- og Kirkeminister. 
Mette Gjerskov blev Miljø- og Verdensmålsordfører.  
Astrid Krag blev Social- og Indenrigsminister. 
Marianne Vind fik en plads i Europa Parlamentet.  
Vi glæder os meget til at forsætte det gode samarbejde. 
Ny borgmester i Roskilde fik vi, stort tillykke til Tomas Breddam med posten. 
 
Ny A-kasseleder i Roskilde og Køge, Per Løfstrøm Sørensen, er startet op i afdelingen. 
Jesper Svanberg er startet i afdelingen som næstformand i social og sundhedssektoren. 
FOA Roskilde fortsætter uændret indsatsen omkring medlemshvervning, og udlover gavekort på 
kr. 200,- når du melder en kollega ind. 
Der er kommet nye medlemmer, som godt kan se, at det ikke er ok, at det kun er nogle på 
arbejdspladsen, der betaler for de goder der forhandles hjem til alle. 
Fra den 21. oktober og frem til 8. november 2019 kører FOA en kampagne med fokus på 
Fastholdelse, organisering og arbejdsmiljø. 
Den 9. til 11. oktober afholder FOA kongres i Odense. På kongressen skal de delegerede fra alle 
FOA-afdelinger, drøfte og beslutte de overordnede fagpolitiske mål som FOA vil kæmpe for de 
næste 3 år. 
Læs her i nyhedsbrevet om vores tilbud fra PenSam og andre medlemsaktiviteter. 
Gå løbende ind på vores hjemmeside og følg os på Facebook. 
 
På afdelingens vegne 
Afdelingsformand 
Bo Viktor Jensen 



 

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 

 

 

Vil du have indflydelse på din pension? 

Til oktober vil der være valg til forbrugergruppen i PenSam. Stil op til 

valget og vær med til at tegne fremtiden for din pension.  

 

Læs mere 

 

 

Føler du dig nedslidt og lever med daglige smerter? 

Vidste du at PenSam har en Smertehotline, som kan hjælpe dig med at 

takle  din situation. 

 

Læs mere 

 

 

 

Find din stil. 

Få en hyggelig aften med stylist Sanni Lundberg som holder oplæg om 

makeup, tøj, stil og farver. 

 

Læs mere 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post-uden-login
https://www.pensam.dk/nyheder/2019/faa_indflydelse_paa_din_pension
https://www.pensam.dk/pension/sundhed/smerter?utm_medium=Email&utm_source=Portrait&utm_campaign=Dialog_nyhed&utm_content=Mail29A
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/find-din-stil


BonBon land. 

Det er stadig muligt at købe billetter i FOA Roskilde med rabat.  

 

 

Læs mere 

 

 

Nyt fra Seniorklubben. 

Efterårets og vinterens aktiviteter for 2019 er nu planlagt. 

Se her hele programmet for Seniorklubben. 

 

Læs mere 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/bonbonland-2019
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/seniorklub

