
Kom i julestemning i #alletidersjuleby
 
Selvom vi endnu ikke har skrevet den 1. december, så nærmer vi os med hastige skridt. Derfor kan du allerede fra næste
uge opleve den magiske julestemning i Roskilde, når både julelysene i byens gader samt det store juletræ på Stændertorvet
tændes. 
Der vil som altid også være masser af mulighed for at komme i julestemning på de mange julemarkeder, som er at finde i
hele Fjordlandet.
 
I Erhvervsforum Roskilde byder vi også på en række forskellige julenetværk, og du kan nedenfor se et uddrag af vores
kommende arrangementer samt julenetværk.
 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

START UP CAFÉ
'Vil du prøve lykken som selvstændig, freelancer eller iværksætter?'

Torsdag den 24. november kl. 14:30-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
START UP CAFÉ

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/vil-du-proeve-lykken-som-selvstaendig-freelancer-eller-ivaerksaetter/


NETVÆRKSMØDE
'Yngre ledere og Ejerledere julenetværk'
Torsdag den 1. december kl. 10:00-13:30

 
Tilmeld og læs mere her:

JULENETVÆRK FOR YNGRE- OG EJERLEDERE
 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-og-ejerledere-netvaerk-jul/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


#alletidersjuleby
 
Om 6 uger ringer kirkeklokkerne i Domkirken julen ind. 
 
Men allerede fra næste uge bliver der tændt op for julestemningen i Roskildes gader. Det sker når der traditionen tro tændes
for juletræet på Stændertorvet. I år sker det dog allerede fredag den 18. november, hvor der samtidig også bliver tændt for
julebelysningen i byens gader. Lyset der tændes med er desuden energibesparende LED-lys, der kun bruger en brøkdel af
strømmen i forhold til tidligere.
 
Handelslivet i Roskilde by er samtidig stort og alsidigt, og man kan derfor gå på julegave-jagt i byens mange forretninger, når
man alligevel er i byen for at se julelysene bliver tændt. Læs mere: Juletræstænding 2022
 
Igen i år er der også masser af julehygge samt inspiration at finde på de mange julemarkeder, som både Roskilde, men også
resten af Fjordlandet byder på.
Læs mere og find julemarkeder her: Julemarkeder i #alletidersjuleby
 
Der er derfor rig mulighed for at komme i julestemning i #alletidersjuleby, samt mulighed for at handle og støtte lokalt når du
er på julegave-jagt. 

 

Julenetværk i Den Gamle Byrådssal 
 
Erhvervsforum Roskilde inviterer traditionen tro medlemmer, lokalpolitikere, samarbejdspartnere og venner af foreningen til
julenetværk i Den Gamle Byrådssal på Stændertorvet tirsdag den 6. december. 
 
Til julenetværket vil der blive serveret gløgg og æbleskiver, og der vil være rig mulighed for at netværke og ønske hinanden
en god jul samt et godt nytår. 
 
Vi glæder os til at se jer til et par hyggelige timer og sige tak for samarbejdet i 2022, med ønsket om samme i det nye år!
 
Julenetværket finder sted tirsdag den 6. december kl. 15:00-17:00, i Den Gamle Byrådssal – Stændertorvet 1.
Tilmelding er nødvendig og skal ske her: Tilmeld Julenetværk

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

https://roskildehandel.dk/juletraestaending/
https://www.visitfjordlandet.dk/jul-i-fjordlandet/julemarkeder/
https://erhvervsforum.biz/event/julenetvaerk-i-den-gamle-byraadssal-2022/


Himmelev Fodklinik
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Himmelev Fodklinik!
 
Passer du godt på dine fødder? - Det gør Himmelev Fodklinik som er statsautoriserede fodterapeuter der går op i kvalitet og
nærhver.
Himmelev Fodklinik startede i 2012 i mindre lokaler ved Roskilde, men flyttede i 2017 til større og lysere lokaler i Himmelev.
Alle fodterapeuter hos Himmelev Fodklinik har en statsautoriseret uddannelse og er medlem af landsforeningen af
statsautoriserede fodterapeuter, hvilket sikre deres viden om fødder og at føddernes sundhed er ajourført.
De er desuden Danmarks eneste autoriserede behandlere af fodproblemer i forbindelse med diabetes, leddegigt,
psoriasisgigt, nedgroede negle og arvæv.
Hos Himmelev Fodklinik er de passionerede indenfor fødder, og går op i at du får en god behandling og vejledning, og kan
derfor hjælpe dig og dine fødder med deres ekspertise og uddannelse i fodterapi.
 
Læs mere eller book tid på hjemmesiden www.himmelevfodklinik.dk eller ring til dem på tlf.: 4632 1528

 

https://himmelevfodklinik.dk/
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