Lørdag d. 10/7 juli kl. 10-13.

Cykel-event 😊😊.

Cykel-event starter lørdag d. 10/7 2021 ved Kapellet, Sundhedshuset, Nørreport 4G
8400 Ebeltoft kl. 10-13.
Formål: Sympati støtte til vores fælles kamp, #VI ER MERE VÆRD, så borgere og turister kan, at vi at sygeplejersker i
Syddjurs Kommune støtter strejken
Planen er, At vi i samlet flok, cykler fra Kapellet og ned på Ebeltoft Strandvej og ud langt vandet til krydset ved Kystvejen.
Da det er stor skiftedag for sommerhusgæster, vil der holde en lang kø med sommerhusgæster. Så kommer vi cyklende
med vores røde strejke t-shirt og røde bøllehatte og ringer med cykelklokken m.m. På den måde kan vi gøre os synlig og
måske nå at dele lidt flyers og bolsjer ud, måske få en underskrift af de ventende gæster?
Vi har fået lov til at dekorere 2 Christiania-cykler, men husk cykel og cykelhjelm til eget forbrug.

TR for sundhedsplejerskerne Inge Søgaard vil stå for dette arrangement d. 10/7 og vil være ved Kapellet allerede fra kl.
9.45 på lørdag.
Lørdag d. 17/7 2021 kl. 10-13 FTR Kristine Kilde står for arrangement.
Lørdag d. 24/7 2021 kl. 10-13.?
Lørdag d. 31/7 2021 kl. 10-13.?
En sygeplejerske kollega fra Herning havde set de cyklende sygeplejersker på Strandvejen i lørdags. Hun roste og blev
rørt over vores cykelevent, da hun stod og skulle aflevere sommerhusnøglen efter ferie.
Sygeplejersker, der gerne vil støtte op om cykel-event må gerne skriver sig på tråden på Facebook om deltagelse, så vi
kan være mangfoldig og synlig og jo flere desto bedre.
Det er vigtigt, at vi alle sammen nu støtter op om de arrangementer, som vi har tid og overskud til, så vi er synlig og får
befolkningens opbakning og støtte om vores kamp for Ligeløn og ”vi er mere værd”.
TR-kollegiet skal nok sørge for strejk materiale og praktiske ting.
Husk: Cykel + Cykelhjelm og din røde t-shirt og tag gerne resten af din familie med.
TR-kollegiet håber at se mange af vores kollegaer, selvom det er sommertid og ferietid.
Vigtigt, at vi sammen støtter op om vores strejke og del gerne vidt og bredt, så der deltager en masse.
Vi tager en masse billeder fra vores event og lægger op på Facebook-tråd, så hvis du ikke vil med på billedet, så sige
endelig til i god tid.

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER IDÉER TIL NYHEDSBREVET, ER DU SELVFØLGELIG
ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG ENTEN PÅ MAIL: kbhk@syddjurs.dk og
mobil: 20119098
BEDSTE HILSNER,
TR-kollegiet og Kristine Kilde, FTR

