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Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

Foråret er på vej, og vi går mod lysere tider.  

Men trods udsigten til lysere tider, er det på alle måder fortsat en 
mærkelig tid vi lever i, og har gjort igennem længere tid.  

I de sidste 2 år har Corona fyldt alle overskrifter, og nu bliver det 
næsten ikke nævnt. Nu er det ordet krig der fylder overskrifterne. 

Tænk at der er krig i Europa, og tænk hvilken indflydelse det allerede har på den enkelte 
dansker og Danmark. 

1.juni skal vi stemme om vores forsvars forbehold og deraf finde milliarder af kr. til 
forsvar. 

Hvor skal de penge tages fra? Fra skattestigninger, flere skatter og afgifter på vare eller 
skal de findes på vores alle sammes velfærd?  

Jeg tænker desværre, at det sidste bliver en realitet.  

I afdelingen er vi tilbage efter nedlukning og restriktioner om mundbind mm. under 
Corona. Vores dør er igen åben for alle. Det vil dog forsat være en god ide at ringe og 
bestille tid, hvis man skal være sikker på at komme til at tale med en bestemt person i 
afdelingen, så man ikke kører forgæves, hvis personen er til andre møder ude i byen. 

Der har været ekstraordinær generalforsamling i Servicesektoren, og der er valgt en ny 
fritidsformand for sektoren. Stort tillykke med valget til sikkerhedsassistent Patrick 
Larsen, som til daglig er tillidsrepræsentant på Sct. hans hospital i Roskilde. 

Også en stor tak til Lasse Steffensen for det store arbejde han har lagt i servicesektoren, i 
den periode han var formand. 

FOA køre lige nu en kampagne for at løfte uligheden i store dele af vores samfund, og 
lige nu rammer de store prisstigninger på vare, el og gas rigtig mange familier. 

Vi skal gøre op med uligheden i vores land. Den rammer hårdt for dem der har mindst. 

En liter mælk koster det samme for en lavtlønnet som en højtlønnet, men det er ikke 
svært at regne ud, hvem der rammes mest på økonomien når der skal betales ved kassen. 

Husk der er Afdelingsgeneralforsamling den 27. april 2022. Dagsorden, tid og sted kan 
læses på vores hjemmeside. 

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 

 
 

 
 
 

 
 
Fyraftensmøde. 
Der inviteres til fyraftensmøde d. 19. maj 2021 i FOA Roskilde. 

 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
 

Ny fritidsformand i Servicesektoren. 
Velkommen til Patrick Larsen som er ny Fritidsformand i Servicesektoren. 
Patrick er ansat som sikkerhedsassistent ved Region H Psykiatrien Sct. Hans.  

 
 
 

 
 

Pædagogisk sektor  

Servicesektoren 
 

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/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren

