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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

Foråret er kommet, og tiden med Corona går på hæld. 

Desværre vil vi stadig se et øget sygdomsbillede, da mange endnu ikke 
har været smittet. Det gode er, at vaccinationerne betyder, at vi, for de 
flestes vedkomne, kommer noget nemmere over det. 

Vi mærker alle de stigende priser på dagligvare og energi. 

Derfor er det en stor glæde, at et flertal i regeringen - før påske - vedtog at give en 
forhøjet varmecheck til de ca. 400.000 hjem, som har det sværest. 

Der foreslås også en skattefri ekstracheck på 5.000 kr. til de pensionister, der i dag 
modtager ældrecheck. Ligeledes vil der komme lovforslag på ændring af 
befordringsfradraget, da priser på benzin og diesel også er røget i vejret. 

Det er godt med de tiltag, men det er ikke nær nok til at holde ekstraudgifterne nede. 

Vi håber, at det her kun er starten på en mere varig hjælp til dem der har det sværest og 
mindst i vores samfund. 

Krigen forsætter i Ukraine. Det ser ikke ud til, at der er noget gennembrud i de 
fredsforhandlinger der finder sted. Putins håb om et splittet Europa og vesten, er blevet 
mødt af det modsatte. Nemlig sammenhold og fællesskab. 

Med foråret komme også 1.maj, og vi har igen et stort telt på vores p-plads. Jeg håber, at 
så mange af jer har lyst til at komme forbi og hygge sammen. 

I kan se opslaget på vores hjemmeside. Vi starter med at spise morgenbrød kl. 7.45. 

I kan også nå at tilmelde jer til et vildt godt foredrag, som afholdes lørdag eftermiddag fra 
13.00. til 15.00. Det handler om vold og trusler, og vi har fået nogen af det bedste til at 
komme. Silas og Kevin vil tale om færdigheder, som øger trygheden og arbejdsglæden i 
omsorgsarbejdet. Desværre var det kun muligt at lave det en lørdag, men vi giver kaffe, 
kage, øl og vand til alle. 

Rigtig god sommer til alle 

 

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 
 
Billetter til BonBon-Land. 
BonBon-Land åbner igen d. 30. april 2022. Se her hvordan du igen i år kan 
købe billige billetter. 

 
 

Læs mere 
 
 
Slut med modregning fra januar 2023. 
Et politisk forlig betyder, at det fra 2023 bedre kan betale sig at arbejde når 
man er folkepensionist. 
 
 
Læs mere 

 
 

Kom til 1. maj arrangement i FOA Roskilde. 
 
 
 
 
Læs mere 

 
 
Kom til foredrag om voldsforebyggelse. 
McPherson gruppen kommer til FOA Roskilde, og holder foredrag om vold og 
forebyggelse.  
 
 
Læs mere 

 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
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/seniorklub
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/paed-fyraftensmoede
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/paed-fyraftensmoede


Invitation til medlemsmøde om Fremtidens Dagpleje. 
 
 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 

 
 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/fremtidens-dagpleje
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/fremtidens-dagpleje

