
 

 
 

 
Kære medlem .

KALDER LOKALE KONSULENTER, FORTÆLLINGSTALENTER &
JULEMARKEDSPRESENTER
 
Der er nu godt nyt til vore lokale konsulenter, som i de seneste måneder har omstillet sig til at levere
deres guldkorn i tidens populære online-format! Det er lige nu muligt at byde ind som underviser på
Erhvervshusenes omfattende kursusprogram IværksætterDanmark, som også Erhvervsforum vil være
udbyder af og samarbejdspartner på! I Erhvervsforum bruger vi jo primært lokale konsulenter til
workshops, kurser, foredrag, og ved fælles lokal kraft fik vi bl.a. udviklet 11 online-kurser i foråret! Det
kunne være en rigtig god historie for os alle, hvis vi ved fælles hjælp kunne gøre jeres online kurser
landsdækkende gennem IværksætterDanmark. Deadline for at byde ind på 4 kurser er den 10.
november, og læs om hvilke du kan byde ind på nedenfor.

Der er også gode historier gemt i din egen forretning, hvad enten du er online-underviser eller producent
af industrielt udstyr. Men den gode historie er ikke nødvendigvis dit produkt og alle dets tekniske detaljer,
selvom det ofte er fristende at gemme sig bag dette! Det er dig folk køber af, du er dit eget brand og
derfor er det vigtigt at din personlige fortælling skinner klart igennem, når du skal finde og vinde dine
kunder. Vi tager hul på julemåneden med workshop i 'Storytellling', og det er en gave til alle jer, der
som personer definerer jeres virksomhed Meld jer til på banneret nedenfor!

Vi synes også det er en god historie, at den lokale ildsjæl og forfatter Anne Klein i år tager stafetten som
arrangør på en af decembers helt store lokale begivenheder 'Jul på Stændertorvet'. Anne er i fuld sving
med alt det praktiske bl.a. at udleje julehytter til foreninger og erhvervsdrivende og arrangere diverse
underholdning på onsdage og i weekender fra 27. november. Som noget nyt vil der under afholdelsen
blive annonceret tilbud, konkurrencer og indslag, bl.a. oplæsning af unge forfattere. Men tingene
annoncerer jo ikke selv, og derfor søges lige nu 'presentere', som vil være med til at gelejde publikum
sikkert igennem programmet. Er du født med en mikrofon i hånden og frisk på at være presenter på
Stændertorvet, så kan du være en del af Roskildes julefortælling 2020. Du kan kontakte Anne Klein for
hytter m.v. på mobil 30 26 55 57 eller ak@forfatteranneklein.dk. Ja, så blev det alligevel Jul på det gamle
Stændertorv.
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FRA MIDTBYEN TIL MAGLEGÅRDSVEJ

ERHVERVSFORUM OG VISITROSKILDE ER FLYTTET!
Erhvervsforum og VisitRoskilde er nu på plads i nye lyse og rummelige lokaler på Maglegårdsvej 2 (bygning F)!
Flytningen er gået særdeles glat og vi er uden unødigt ophør oppe på fuld damp og klar til at tage imod på vores
ny lokation. Vi har været glade for at bo i centrum, men ser allerede nu mange fordele i at være bosat på campus
hos Zealand, ikke mindst grundet vores nye naboskab med CORO, som vi allerede har et tæt samarbejde med!
Vores nye lokaler rummer hele holdet for både Erhvervsforum og VisitRoskilde bortset fra den daglige
bemanding af Turistkontoret på Stændertorvet. Vi glæder os til at se jer i vore nye omgivelser, hvor kaffen altid er
klar og der er rigeligt med tidsubegrænsede parkeringsmuligheder!
 

 

Forfatter Anne Klein
Anne Klein tilbyder som forfatter, konsulent og underviser forskellige typer forløb, hvor sprog og skæve vinkler er
i højsædet. Gennem en årrække har Anne skrevet skønlitteratur, avisartikler, læsebreve mv. i blade, magasiner
og aviser. Sidste år debuterede hun sin novellesamling ”Spejlvendt” fra Forfatterforlaget Attika, og pr. 31.
november, 2020 er hun - sammen med 23 andre forfattere - bogaktuel igen med udgivelsen af antologien
”Udenfor” fra Forlaget Brændpunkt.
I efteråret har Anne beskæftiget sig med undervisning af unge forfatterspirer med afholdelse af
forfatterreceptioner som afslutning på kurserne. Anne underviser også unge og voksne ordblinde, idet hun har
baggrund som ordblindekonsulent og –underviser. Desuden underviser hun voksne på intensive hold med få
deltagere i læserbrevsskrivning, begynderengelsk mv. Anne er uddannet folkeskolelærer og har fungeret som
læsevejleder, dansk- og specialundervisningslærer i ca. 20 år. Desuden er hun cand. pæd. i dansk og didaktik

http://www.erhvervsforum.biz
http://forfatteranneklein.dk/


fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Og jo, det er selvsamme Anne Klein, der også er arrangør af 'Jul på
Stændertorvet', vi omtalte ovenfor! Du kan læse mere om Anne Klein og kontakte hende på nedenstående:

Tlf. 30 26 55 57 – ak@forfatteranneklein.dk - Facebook: Forfatter Anne Klein - forfatteranneklein.dk
 
 

 

VIL DU BYDE IND PÅ KONSULENTOPGAVER HOS
ERHVERVSHUSENE?
Nu har du muligheden for at lægge billet ind som privat konsulent på Erhvervshusenes programmer og som
almindelig ’henvisningspartner’ efter endt vejledningsforløb! Helt aktuelt efterspørges p.t. tilbud på en række
kursusforløb under programmet IværksætterDanmark nemlig: Digitalt workshopforløb/SoME, Digitalt
workshopforløb om online tilstedeværelse, Digitalt workshopforløb om cirkulær økonomi og Digitalt
workshopforløb om freelance- og konsulentlivet! Tjek ind på linket her og få et overblik over de nævnte
muligheder, og registrer dig som konsulent på portalen: ehhs.dk/netvaerk-raadgiver. Du kan også tilmelde dig
Erhvervshusenes nyhedsbrev for rådgivere og blive løbende orienteret om nye muligheder tilmeld nyhedsbrev.
Erhvervsforum vil udbyde udvalgte forløb i IværksætterDanmark i samarbejde med Erhvervshusene, og vil du
vide mere, så kontakt gerne Allan på Allan/Erhvervsforum
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Få din virksomhed op at flyve med RaketVækst
Internat 9-11 december!

Har du mod på at hive et par dage ud af kalenderen for at skabe retning for din virksomhed, så er RaketVækst
helt sikkert noget for dig. RaketVækst er et internat (onsdag morgen til fredag over middag), som giver dig
mulighed for at gå i dybden med din egen virksomhed, blive udfordret og få nye ideer samt støtte til at få dine
initiativer og mål til at ske. Vi arbejder bl.a. med at skærpe din salgsproces og få nye kunder sammen med
erfarne konsulenter og andre ligesindede ejerledere! Du er helt væk fra driften og den travle hverdag, og får
således en luksusmulighed for at fordybe dig 100% i din virksomheds fremtid. Denne omgang af RaketVækst
finder sted den 9-11 december på Slangerupgaard, Fakse Ladeplads, og alt inklusive koster dette blot 4.500 +
moms per deltager! Raketvækst er arrangeret i samarbejde mellem Connect Køge, Erhvervsforum Roskilde og
Erhvervshus Sjælland. For mere information kontakt chefkonsulent Allan Lyhne, Erhvervsforum Roskilde på tlf.
30 51 56 25. Du kan også læse mere om RaketVækst her: ehsj.dk/raket
 

Vil du sætte et tydeligt klimaaftryk?
Estimer din organisations CO2-udledning og identificer måder at reducere den på
Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet har udarbejdet et simpelt værktøj i excel, der kan bruges til at
estimere din organisations CO2-udledning. Det håber vi, at du/I vil være med til, så vi som del af projektet Lokale
verdensmål dernæst kan udpege konkrete indsatser, som vil reducere klimaaftrykket. Kontakt Martin Thuesen fra
CORO, Co-lab Roskilde, hvis I ønsker at prøve værktøjet – og hvis I allerede ved, hvor CO2’en trykker, så kan I
selvfølgelig også være med.
Læs mere her og skriv evt. til martin@corolab.dk
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https://erhvervsforum.biz/event/workaway-omverdensanalyse-trusler-og-handleplan-2021/
https://erhvervsforum.biz/event/canva-for-begyndere/
https://erhvervsforum.biz/event/skygger-om-at-arbejde-med-adfaerd-i-ledelse-og-arbejdsliv/


 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
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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Afmeld Nyhedsbrev
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