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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

Så er der snart gået endnu et år - og ikke mindst endnu et år som sikkert vil 
gå over i historien.  

Corona-mareridtet er tilbage i vores kollektive bevidsthed. Vi troede ellers 
lige det var slut - men nej, nu kører bussen igen med et smittetal, der bare 
stiger og stiger. 

Det er forbandet irriterende, at Corona virussen fortsat sætter dagsordenen for vores liv, og der 
er kun en eneste måde at stoppe det på. 

Se nu at blive vaccinerede, så ikke man udsætter sig selv og andre for at blive meget syge. 

Vi ved, at dem der er vaccineret, kommer lettere over sygdommen og smitter mindre. 

I er dem der passer de syge, ældre og børn, og sørger for rengøringen, så ikke man behøver 
være nervøs for at gå ind i vores institutioner. 

I er dem alle regner med i det her Corona mareridt, og I gør det fantastisk! 

Det er med stor beklagelse, at vi kommer til at aflyse vores juletræsfest i Roskilde Kongrescenter 
d. 28. december 2021. Med de sidste meldinger om, at hver fjerde skolebarn i alderen 6 til 14 år 
i Roskilde er smittet med Corona, har vi truffet beslutningen om at aflyse. 
Vi kan normalt samle omkring 200 børn og voksne til vores årlige juletræsfest, og det ville være 
en for stor smitterisiko at afholde den. 
Vi håber det er sidste gang vi skal aflyse, og at vi ses i 2022.  

Når dette nyhedsbrev udkommer, kender vi også navne på de nye byrådsmedlemmer i vores 
Kommuner og i Regionen. Stort tillykke til dem. Vi glæder os i FOA Roskilde til det fremtidige 
samarbejde. 

Til slut vil jeg ønske dig og din familie en glædelig jul og godt nytår. Pas godt på jer selv og jeres 
familie.  

 
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 

 
 
Kalenderen 2022 er kommet.  
Læs her hvordan du får din kalender.  
 
 
Læs mere 
 

 
Juletræsfesten er desværre aflyst. 
Har du betalt for godteposer, vil du modtage en mail, og få pengene retur. 
 
 
 
Læs mere 
 

 
 
 
 

 
 

 
Julehilsen fra Pædagogisk Sektor. 
 

 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pædagogisk sektor  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post-uden-login
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/juletrasfest
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren

