
 

 
 

 
Kære medlem .

INDENDØRS SÆSONEN FOR NETVÆRK SKUDT I GANG -
NU OGSÅ MED HÅNDBAJERE!

En stor tak til de over 200 deltagere, som var med til at sætte en fantastisk ramme om årets første
netværksarrangement, nemlig Roskilde Kommune og Erhvervsforums traditionelle nytårskur. Som altid
summede det af liv og positiv dialog, når ordet blev givet frit - og vi ved jo, at alle elsker og mestrer
netværkets kunst. Derfor skal vi selvfølgelig gøre vores til, at der bliver masser af muligheder for dette i
2020!

Således kan vi meget passende her præsentere årets 2. medlemsnetværksmøde, hvor
FysioDanmark Roskilde venligst stiller både hus, sunde indsigter og håndbajere til rådighed. Mange af
jer vil nok umiddelbart forbinde stedet med professionel hjælp til bevægeapparatet og fysisk træning,
men der er også stor fokus på fx livstilsygdomme og kost. Sidstnævnte er noget som dagens vært, Niels
Honoré, har så meget forstand på, at han har introduceret konceptet 'Altæderen', der uden løftede
pegefingre giver os almindelige dødelige tips og tricks til en sundere hverdag. Niels vil servere en lille
portion af sin viden som velkomst, og derefter er der fri leg og netværk over en håndbajer fra kassen!
Tilmelding er åben, og det er den 26. februar kl. 16.00-17.30.

Er du til netværk, men ønsker mere viden om de persontyper du netværker med, så vær opmærksom på
grundforløbet i Enneagrammet, der har kick-off møde den 27. januar! Måske du til EM ikke var helt
tilfreds med hverken nummer 1, 11 eller 24, men så har du nu chancen for at lære, hvordan du skal
håndtere og kommunikere med numrene 1-9. Når du mestrer denne kunst, så glemmer du hurtigt den 13.
plads, så træk et nummer og vær med når Claus Roager sparker grundforløbet i gang! Tilmelding er
åben!

Vi ses, TEAM ERHVERVSFORUM
 



 

 

 

 

 

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/netvaerksmoede-hos-fysiodanmark/
http://erhvervsforum.biz/?post_type=aktiviteter&amp;p=2418&amp;preview=true
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/workaway-klaed-din-virksomhed-godt-paa-til-det-nye-aar/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/sundhedstjek-skal-du-have-et-serviceeftersyn-i-2020/
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