
Fylder Hestetorvet med fokus på lokale råvarer
 
Har du smagt snegle, mjød eller håndlavet is? Eller hvad med danskproduceret gin og rom?
- Hvis ikke, så bør du besøge Hestetorvet lørdag den 11. juni kl. 10-16, når Roskildes årlige madmarked RO:MARKED igen
fylder torvet med lokale råvareproducenter. Her vil der være lækre smagsprøver, musik og aktiviteter for hele familien. 
Markedet har ikke blot til formål at skabe unikke madoplevelser for borgere og gæster i Roskilde, men har også fokus på at
synliggøre de lokale råvareproducenter over for restauratører, køkkenchefer og kokke, så de lokale råvarer bliver brug på de
mange restauranter i Roskilde. 
 
Udover afholdelse af RO:MARKED, så byder juni måned også på en række spændende netværksmøder for b.la. ejerledere
og yngre ledere, samt en unik mulighed for at deltage på en workshop omkring programmer og tilskudsordninger.
Læs mere om både RO:MARKED og kommende aktiviteter hos Erhvervsforum i dette nyhedsbrev. 
 
Har du bestilt #alletidersroskilde cykel- eller løbe trøje? - Så kan du nedenfor læse mere om udlevering af disse. 
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

WORKSHOP

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


'Nyttig viden omkring programmer og tilskudsordninger'
Torsdag den 23. juni kl. 08:00-10:00

 
Tilmeld og læs mere her:

WORKSHOP: PROGRAMMER OG TILSKUDSORDNINGER

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværk for ejerledere'

(for dig som ejer en virksomhed med medarbejdere)

Torsdag den 23. juni kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: EJERLEDER NETVÆRK

 

NETVÆRKSMØDE
'Bag kulisserne på Roskilde Festival' 

Tirsdag den 28. juni kl. 09:30-14:30
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: BAG KULISSERNE PÅ ROSKILDE FESTIVAL

 

 
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/workshop-nyttig-viden-omkring-programmer-og-tilskudsordninger/
https://erhvervsforum.biz/event/ejerleder-netvaerk-2/
https://erhvervsforum.biz/event/medlems-kultur-og-netvaerksmoede-bag-kulisserne-paa-roskilde-festival/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


 

 

Kom til lokalt madmarked lørdag d. 11. juni
 
Så er det i morgen lørdag den 11. juni kl. 10-16, at vi afholder vores årlige madmarked for lokale råvareproducenter
RO:MARKED. Her vil du kunne møde lokale producenter af alt fra frugt og grønt, til kød, øl, mjød og meget, meget mere! 
 
Roskilde Garden spiller markedet i gang kl. 10.00, og der vil senere være skøn musik fra "gul scene".
I løbet af dagen vil der være gratis pandekage bagning v. Karin Sloth fra Snoremark, og i anledning af Tour de France, vil
temaet hos Julemærkehjemmet Liljeborg i det arbejdende køkken være 'Franske Fristelser'. 
 
Så tag familien med, og så ses vi LØRDAG KL. 10-16 på HESTETORVET TIL RO:MARKED 2022!
 
Læs mere om programmet for dagen her: RO:MARKED PROGRAM

 

https://erhvervsforum.biz/oplevelser-i-roskilde/rokost-madfestival/ro-marked-program/


Sjællands eneste netværk for yngre ledere mødes i Roskilde
- og vi er stolte af, at det sker hos Erhvervsforum!
 
I 2021 etablerede Erhvervsforum Roskilde nemlig Sjællands første og eneste netværk for yngre ledere under 35 år. Det
skete i kølvandet på statistikker der viste, at antallet af yngre ledere under 35 år har været faldende i en længere årrække.
Det viste et tydeligt behov for et netværk, der kunne facilitere bedre muligheder for yngre ledere i Roskilde.
Netværket er i dag en stor succes blandt unge ledere i Roskildes mange virksomheder, og netop nu kan du læse en
fantastisk fin artikel om Erhvervsforums yngre leder-netværk i Erhvervsavisen!
 
Tovholder og netværksfacilitator for yngre leder-netværket, som er udbudt i Erhvervsforums regi, er Lone Carmel, stifter af
Relazion som rådgiver i relationer og trivsel.
Netværket består af en række unge ledere fra virksomheder i Roskilde og omegn, der mødes på kryds og tværs til
månedlige møder. 
 
Netværket mødes allerede d. 15. juni, og nu har du muligheden for at komme med, så tilmeld dig i dag på: Yngre leder
netværk juni
 

#alletidersroskilde cykel- og løbetrøjer er klar til afhentning
 
Så lykkedes det at få de populære #alletidersroskilde cykel og løbetrøjer hjem.
 
I samarbejde med Gadstrup Motion vil der være mulighed for afhentning af alle trøjer:

MANDAG DEN 13. JUNI KL. 15 - 17.30
 
Afhentning foregår på Maglegårdsvej 2, ved bygning F, 4000 Roskilde.
Er der spørgsmål til afhentning så kontakt Merete Olsen (Gadstrup Motion) på Tlf.: 26 70 36 79.
 
Vi glæder os til at se Roskilde blive gult!

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-juni/


 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Malerfirmaet Steener & Co 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Malerfirmaet Steener & Co!
 
Malerfirmet Steener & Co er et nyligt opstartet malerfirma i Roskilde, men kommer med 30 års erfaring i bagagen fra firma
på Fyn. - Kærligheden sejrede og transporten til og fra Faaborg blev for lang. Derfor tager firmaet nu alle deres fælles
erfaringer med i malerfirmaet Steener & Co i Roskilde/Sjælland.
 
Hos malerfirmaet udføres alle typer af maleropgaver og spartling, og som kunde i Steener & Co får du en personlig og faglig
rådgivning, samt gode råd til det arbejde du ønsker at få udført. Malerfirmaet 
arbejder til daglig med både private og erhvervskunder på hele Sjælland, og tager sig tid til at lære dine behov og
forventninger at kende, så du er sikret at ønsker bliver mødt. Der er ikke en opgave Steener & Co ikke kan løse, store som
små!
 
Hos Steener & Co har de b.la. følgende fokuspunkter:  
• De sætter en ære i at levere opgaven til tiden 
• De afleverer altid et flot malerarbejde af høj kvalitet - så du som kunde bliver 100% tilfreds. 
• Du kan som kunde forvente et skriftligt tilbud indenfor 3 arbejdsdage. 
• De overholder aftaler. 
• De vil være Danmarks bedste arbejdsplads 
 
Står du og mangler en maler, eller vil du vide mere om Malerfirmaet Steener & Co, så læs mere på deres hjemmeside:
https://malerfirma-steener.dk/, eller kontakt malermester Brian Pedersen på Tlf.: 52 40 00 24 eller e-mail:
info@malerfirma-steener.dk

 

https://malerfirma-steener.dk/
mailto:info@malerfirma-steener.dk


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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