
Et nyt år står for døren 
 
I Erhvervsforum byder det nye år på en række spændende aktiviteter i form af netværksmøder og workshops. Allerede den
18. januar inviterer vi til den traditionsrige Nytårskur, hvor Roskildes erhvervsliv samles for at ønske godt nytår, høre
spændende oplæg og netværke. Der er over 150 tilmeldte allerede, så hvis du vil sikre dig en plads, kan du læse med
nedenfor, hvor du finder mere information om tilmelding. 
 
 
Virksomhedsguiden 2023
 
2023 bliver også året, hvor Erhvervsforum for 3. gang udgiver den populære Virksomhedsguide. Den nye guide byder på
flere virksomhedspræsentationer end nogensinde før, fem erhvervspolitiske artikler og 15 dybdegående
virksomhedsportrætter med udvalgte virksomheder. 
Virksomhedsguiden har til formål at synliggøre flere virksomheder, så der kan skabes nye kunder, samarbejder og netværk.
Virksomhedsguiden udkommer både i en bæredygtig trykt version og en digital version. 
 
For at fejre udgivelsen af den nye guide, inviterer vi til lancering den 18. januar inden vores Nytårskur. Tilmeld dig
lanceringen her
 
 
Vi glæder os til endnu et spændende år med vores medlemmer, og ser frem til hvad 2023 har at byde på.
 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter og nyheder? - Så tilmeld dig vores
nyhedsbrev, og hold øje på Facebook, LinkedIn og Instagram. 

 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

https://erhvervsforum.biz/event/lancering-virksomhedsguiden-2023/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/
https://www.linkedin.com/company/928797/
https://www.instagram.com/erhvervsforumroskilde/?hl=da
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Yngre ledere netværk - januar'

Onsdag den 12. januar 2023  kl. 08.00 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDERE NETVÆRK - JANUAR

 

INFORMATIONSMØDER
'Informationsmøder om varmeforsyning'

Tirsdag den 17. januar 2023  kl. 17.00 – 18.30
 

Tilmeld og læs mere her:
INFORMATIONSMØDER OM VARMEFORSYNING

 
OBS: Første møde er on online og efterfølgende to fysiske møder

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerk-januar-2023/
https://erhvervsforum.biz/event/informationsmoeder-om-varmeforsyning/


MORGENMØDE
'Risikohåndtering af varer og valuta'

Tirsdag den 31. januar 2023  kl. 07.30 – 09.00
 

Tilmeld og læs mere her:
MORGENMØDE: RISIKOHÅNDTERING AF VARER OG VALUTA

 

 

Bobler - Netværk - Spændende oplæg 
 
Kom med når Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune v/Erhvervsafdelingen inviterer lokale erhvervsdrivende til årets
nytårskur onsdag den 18. januar 2023, kl. 15:30-19:15 på Roskilde Rådhus.
 
Få et unikt indblik i de nyeste trends fra den digitale verden, og hør hvad fremtidens teknologi fører med sig. Vi skal høre
oplæg fra Christiane Vejlø, en af Danmarks førende, når det gælder fremtidens teknologi, internetkultur og digitale

https://erhvervsforum.biz/event/morgenmoede-risikohaandtering-af-varer-og-valuta/


platforme. Peter Lunding Smith fra Microsoft vil løfte sløret for den nyeste teknologi, og RUC’s rektor Hanne Leth fortæller
om spændende lokale muligheder for samarbejde og digital udvikling.
 
Vinderen af Roskilde Erhvervspris skal kåres – og så skal vi selvfølgelig hylde de lokale gazeller fra  2022.

Traditionen tro er der også rig mulighed for at netværke med en masse spændende mennesker over lidt godt til ganen.

Læs mere og tilmed dig her: NYTÅRSKUR 2023 
 
OBS: Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 10. januar, og tilmelding er efter først-til-mølle-princippet.

 

Erhvervsforum ansætter to nye studentermedhjælpere 

I Erhvervsforum er vi mere end klar til et nyt og spændende år. Vi startede således året med at byde velkommen til to nye
kollegaer, som begge ansættes som studentermedhjælpere. 
 
Mange ved, at vi i Erhvervsforum det sidste halve år har haft glæden af at have Mikkel Stoltenberg i praktik, som en del af
hans uddannelse i Leisure Management fra Zealand Erhvervsakademi. 
Mikkel har bl.a. ydet en enorm indsats med indsamling af materiale til - og udarbejdelse af virksomhedsportrætter til vores
populære Virksomhedsguide 2023. 
Samtidig har Mikkel udarbejdet rapporter til Grøn Puls i forbindelse med lanceringen af "Energitjek light". 
Vi har været utrolig glade for, at Mikkel har været en del af vores team. Derfor har vi heller ikke kunne slippe ham, og Mikkel
fortsætter således som ny studentermedhjælper i foreningen. 
 
Vi kunne i tirsdags også byde velkommen til Brith Kyhn, som ligeledes starter hos Erhvervsforum som studentermedhjælper.
Til dagligt læser Brith en professionsbachelor i Web Development på Zealand Erhvervsakademi, hvorfor hun også skal
bidrage med viden indenfor opbygning, design, og vedligeholdelse af hjemmesider. Særligt skal Brith hjælpe med
omlægning af foreningens hjemmesider, SEO-optimering samt generel optimering af- og vedligeholdelse af hjemmesider. 
 
I Erhvervsforum er vi utroligt glade for at kunne ansætte både Mikkel og Brith, og ser frem til det kommende samarbejde. 

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

https://erhvervsforum.biz/event/nytaarskur-2023/


Sjölin Roskilde 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Sjölin Roskilde!
 
Sjölin er Danmarks største leverandør af skræddersyede jakkesæt, og har siden 2013 arbejdet med skræddersyede
jakkesæt til den moderne gentleman med fokus på kvalitet og service til skarpe priser. 
 
Hvad end anledningen er, skal du ikke gå på kompromis, når du køber dit jakkesæt. Vil du derfor have et jakkesæt, hvor
både kvalitet og pris er i top, så finder du det hos Sjölin Roskilde. 
 
I showroomet i Roskilde kan du opleve de mange spændende metervarer, finde inspiration fra de mange sæt der altid er på
udstilling, få råd og vejledning fra det dygtige personale og blive målt op til dit næste perfekte jakkesæt.
Sjölin tilbyder gratis opmåling inden bestilling, og har efterfølgende tilretningsgaranti, så alle tilretninger som måtte være
nødvendige er inkluderet i prisen.
Du kan derfor være sikker på, at du altid går derfra med et produkt som sidder godt, og som du bliver glad for.

Mangler du et jakkesæt? - Så kan du besøge Sjölin Roskilde i deres showroom i Jernbanegade 58, som har åbent mandag-
lørdag. Du kan booke din tid til opmåling her: Sjölin Roskilde, eller kontakte Sjölin Roskilde på tlf.: 22 51 54 55 eller mail:
hans@sjolin.dk

 

https://sjolin.dk/showrooms/roskilde
mailto:hans@sjolin.dk


Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.biz
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