
 

 
 

 
Kære medlem .
Come fly with us - til Folkemøde 2020

Attention, this is your Business Forum speaking!!

Lad os være de første til at indrømme, at vort daglige fokus overvejende er lokalt anlagt, og vore
aktiviteter normalt finder sted i behørig gang- eller køreafstand. Blandt vore medlemmer og
samarbejdspartnere har vi venligst adgang til stort set alle typer og størrelser af faciliteter til vore
netværk, workshops, kurser og fyraftensmøder, og sådan skal det også være for at flugte deltagernes
tidsforbrug med hverdagens gøremål.

Men vi vil nu tillade os at gøre en undtagelse til ovenstående regel, og annoncerer hermed at
Erhvervsforum, i samarbejde med Fly With Me og Oldrup Rådgivning, indbyder vore medlemmer til en
heldagstur til Folkemødet på Bornholm 2020, nærmere betegnet den 11. juni! på åbningsdagen.

Der vil være tidlig afgang fra Roskilde Lufthavn, og sen hjemkomst samme dag, så vi kan nå at suge
maksimalt til os af Folkemødestemningen og du kan gennem dagen besøge aktiviteter efter eget valg! Vi
flyver til Bornholm på 45 minutter fra Roskilde, og du slipper således for transporttid til KBH og der er i
øvrigt gratis parkering overalt i Roskilde Lufthavn.

Men det jo ikke helt gratis at chartre et fly af den størrelse, så vi skal være 44 mennesker til at dele
omkostningen, og dette antal er minimum for gennemførelse af turen. Til gengæld er vi garanteret
hyggelige og konstruktive stunder både i 30,000 fod og helt nede på jorden i Allinge Havn, og ingen
stress i mod trafikken til Kastrup! På Bornholm er der ligeledes transport fra og til lufthavnen inkluderet i
prisen!

Så kære medlemmer, this is the first call for ATR 42 to Allinge den 11. juni 2020. Er du interesseret i at
deltage eller høre mere om turen, så tag hurtigst muligt fat i Allan Allan/Erhvervsforum eller Dan Dan
Hacke, Erhvervsforum, og så håber vi at få alle pladser booket, mens vi stadig har flyet på hånden!
Sidste frist for tilmelding er mandag den 28. oktober kl. 12.00, og som nævnt gennemføres turen kun
ved fuld besætning. Mere information her: "flyer" Folkemøde 11 juni 2020 og tilmelding tryk på
banner/billed nedenfor. Roger and over!

Med venlig hilsen

TEAM ERHVERVSFORUM
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Lene Liv Sønberg
Lene Liv Sønberg har en bred erfaring i livets udvikling og udfordringer, og har i en del år været tilknyttet
flere kommuner som mentor, støtte person, overvågende samværsperson og familierådgiver. Lene Liv
Sønberg tilbyder ID-psykoterapi, Stress- og NLP-coaching, personlige horoskoper og bevidstgørende
workshops i samarbejde med en partner.
Lenes drivkraft er at bevidstgøre mennesker til selv at vælge sit liv – det gode liv.

Læs mere om Lene her leneliv.dk
 

 

GRATIS FOREDRAG MED TOMMY KRABBE
- FEEDBACK, sig det højt og sig det pænt!

Det er en kunst at kunne give feedback på den rigtige måde, så man fx undgår at folk føler sig kritiseret,
bliver stødt endog regulært sure! De gode feedback modeller inkluderer altid, at man skal bestræbe sig
på også at finde på noget pænt at sige, omend det er vigtigt også at få essensen frem vedr. 'hvad var så
knapt så godt, hvad bør der arbejdes lidt på'.

Denne kunst mestrer foredragsholder Tommy Krabbe, og han inviterer til et gratis arrangement i Villa
Virkelyst i Viby den 11. oktober, hvor man kan få hans sædvanlige guldkorn om ømtålelige emner. Vi har

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/come-fly-with-us-til-folkemoede-2020/
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i eget regi senest stiftet behageligt og underholdende bekendtskab med Tommy Krabbe, da han på årets
Nytårskur gav sit bud på vigtigheden af at være nysgerrig.

Yderligere information og tilmelding her : Tommy Krabbe GRATIS foredrag

 
 

 
TILMELD OG LÆS MERE OM

NETVÆRKSMØDER og AKTIVITETER
TRYK PÅ BILLEDE HERUNDER
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Medlem til medlem tilbud i oktober
Hvis du ikke allerede har en gratis Instagram-konto, så er det måske nu du skal oprette en. For
Erhvervsforum Roskilde giver dig muligheden for at give gode tilbud, som samles direkte på
Medlem til medlem tilbud.

Skriv blot hashtagget #oktobertilbudroskilde2019, så bliver dit tilbud vist.

 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tfl.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00
info@erhvervsforum.biz  
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Afmeld Nyhedsbrev
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