Kære medlem .
HVAD SÅ ROSKILDE
ER I KLAR TIL AT GIVE DEN EN SPAND KUL?
Efter over 3 måneder kun med online aktiviteter, er det os en kæmpe glæde nu atter at kunne fløjte jer til
fysisk samling. Vi har 4 fysiske aktiviteter op til sommerferien, og der er som sædvanlig lidt for en
hver smag. For at få vores medlemsnetværk tilbage på skinner, har vi i samarbejde med Hedelands
Veteranbane sat et særtog ind, så vi kan hygge-bumle gennem det smukke landskab og netværke i det
fri. Toget kører den 30. juni, så hvis du ikke vil stå tilbage på perronen, bør du hurtigt reservere din plads
nedenfor. De ca. 50 pladser ombord fordeles efter først-til-mølle princippet!
Føler du dig ude af træning til de fysiske møder, har vi den 18. juni et tilbud som helt sikkert kan hjælpe
dig tilbage på sporet! Vi har på denne eftermiddag inviteret Thorleif Gotved til at give dig tips og tricks til
at 'Bryde isen og skabe relationer - ved det fysiske møde', som vi til dels har været forhindret i de
seneste måneder. Dette bliver vort eget første fysiske møde i udendørssæsonen, og vi opfordrer til hurtig
tilmelding af hensyn til valg af lokaler med mulig, forsvarlig sidde-logistik. For at komme yderligere i
stemning til ovennævnte togtur med netværket, foregår dette møde sjovt nok i Jernbanegade.
Begrænsninger for forsamlinger er kun en af Corona-tidens udfordringer, da mange er havnet i en
situation, hvor produkter, forretningsmodel og værditilbud måske kræver et sæt friske øjne. Den 22. juni
er der mulighed for at få inspiration og værktøjer til 'Innovativ Idegenerering' til brug for de nye tider, og
med Jørgen Lauritsen i førerhuset har vi rullet det helt tunge materiel frem. Denne workshop er egnet for
ejerledere i enkeltmandsvirksomheder og iværksættere, som ved egen damp kan få nye tiltag hurtigt ud
og rulle! Hvis du således ønsker input og ideer til en ny køreplan, så er tilmelding åben nedenfor.
Sidst men ikke mindst, tager vi den 25. juni en tur op i helikopteren med Gitte Skaarup, der vil lære os,
hvordan vi kan udnytte vores 'Intuition og mavefornemmelse i ledelse og arbejdsliv'. Vore liv er i dag
skruet sammen på en måde, hvor hovedet er i centrum til konstant at finde løsninger og hurtigt regne det
hele ud. Men stor visdom går tabt ved kun at være i 'hoved-mode', og dette kan afstedkomme både
dårlige beslutninger og dårlig trivsel. Vil du lære at få kontakt med din indre intelligens til både personlig
og faglig udvikling, så tag med på denne rejse ud af hovedet og ind i kroppen. Hvis din mave siger det er
noget for dig, er det bare at tilmelde sig nedenfor!
Vi ses derude i den danske sommer!
TEAM ERHVERVSFORUM

GÆV
GÆV er en hyggelig lille café som er flyttet ind på Containerstriben, Musicon.
Hver dag har GÆV friske sandwich, lækre økologiske supper og ikke mindst en helt fantastisk lækker
gourmet-is. Alt sammen af de bedste råvarer.
Derudover kan man nyde et udvalg af lækre drikkevarer, såsom øl, vin (rød, hvid, rosé) og saft.
GÆV glæder Thea & Rune sig til at blive dit lille lokale sted, og håber at i snart ses.
Kontaktinfo:
Telefon: 46 31 68 68
Følg på facebook her : GÆV facebook

Kommunikationsninja | www.komm.ninja
Kommunikationsninja er en helt nystartet Roskilde-virksomhed, der tilbyder hurtig kommunikationshjælp
til alle formål og kanaler – og til alle typer kunder. De primære ydelser er rådgivning, tekst og
oversættelse på dansk eller engelsk.
Kommunikationsninja er en enkeltmandsvirksomhed drevet af Tina Joanne Hindsbo, der er cand.mag. i
engelsk, medier og kultur og har over 20 års erfaring med intern og ekstern kommunikation.
Tina kommer senest fra en stilling som presse- og kommunikationschef hos DSV Panalpina, hvor hun
gennem mere end 10 år arbejdede med stort set alle kommunikationsdiscipliner på tværs af den globale
organisation.
Kontaktinfo:
Telefon: 25 41 66 10
E-mail: tina@komm.ninja
Hjemmeside: www.komm.ninja

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

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