
Efter en travl og spændende august måned hvor vi b.la. bød velkommen til to nye praktikanter i Erhvervsforum, er vi nu klar
til at skyde september i gang. 
 
September måned byder på en masse netværksmøder og workshops, og du kan b.la. tilmelde dig vores populære LinkedIn
workshop. Her får du en introduktion til, hvordan LinkedIn kan tilføre værdi til dit salgs- og markedsføringsarbejde. Læs mere
om LinkedIn workshoppen og andre kommende arrangementer nedenfor. 
 
Det er også i september, at årets helt store erhvervsbegivenhed løber af stablen - nemlig det traditionsrige sommertræf. Her
inviteres erhvervslivet i Roskilde til at hylde de lokale gazeller fra 2021 samt høre inspirerende oplæg fra b.la. Mikkel Severin
– rådgiver og ekspert i Mind Control. Læs mere og tilmeld dig sommertræffet i dette nyhedsbrev. 
 
Det er også med stor glæde, at vi kan løfte sløret for, at Roskildes egen madfestival, RO:KOST, i år vender tilbage for 9. år i
træk. Længere nede kan du læse mere om dette. 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

NETVÆRKSMØDE
'Iværksætternetværk for nyopstartede'

Torsdag den 15. september kl. 09:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


IVÆRKSÆTTER NETVÆRK FOR NYOPSTARTEDE

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværk for soloselvstændige september'
Mandag den 19. september kl. 08:15-10:00

 
Tilmeld og læs mere her:

NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
 

NETVÆRKSMØDE
'Yngre leder netværk - september'

Tirsdag den 20. september kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRK - SEPTEMBER

 

https://erhvervsforum.biz/event/ivaerksaetternetvaerk-nystartede-september/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-september/
https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerksmoede-september/


WORKSHOP
'Bliv klogere på LinkedIn'

Tirsdag den 27. september kl. 08:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:
BLIV KLOGERE PÅ LINKEDIN

 

 
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/bliv-klogere-paa-linkedin/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Roskildes årlige madfestival vender snart tilbage
 
I uge 41 hylder RO:KOST Madfestival endnu engang Roskildes restauranter og de mange lokale fødevarer, som produceres
i lokalområdet.
Når RO:KOST løber af stablen i 2022 bliver det for 9. gang, og vi kan med stolthed sige, at Roskilde er en gastronomisk
højborg.
 
I år kan vi med stolthed præsentere 12 deltagende restauranter, som hver især sørger for at de lokale råvarer kommer fra
jord til bord, så vi alle kan få smag for det nære.
 
Menuerne til dette års RO:KOST bliver offentliggjort mandag den. 12. september, og billetter bliver sat til salg mandag den
19. september kl. 10.00
 
Læs mere om RO:KOST her. Tilmeld dig også nyhedsbrevet her, hvis du vil være først på nyheder om RO:KOST
Madfestival. 

 

Årets store erhvervsbegivenhed 
 
Har du husket at tilmelde dig årets store erhvervsbegivenhed - det traditionsrige sommertræf?
 
Tirsdag den 13. september 2022 kl. 15:30-19:15 inviterer Erhvervsforum i samarbejde med Roskilde Kommune erhvervslivet
i Roskilde til at hylde de lokale gazeller fra 2021, høre om emotionel intelligens (EQ), samt andre inspirerende oplæg ved
dette års sommertræf. 
Traditionen tro får du også rig mulighed for at møde en masse spændende mennesker over noget lækker mad og drikke.
 
Læs mere og tilmeld dig Sommertræf her: Sommertræf 2022
Tilmelding er bindende og maks. 2 deltagere pr. virksomhed. 

 

Har du søgt om del i erhvervspuljens 200 grønne millioner? 
 

https://erhvervsforum.biz/oplevelser-i-roskilde/rokost-madfestival/
https://erhvervsforum-roskilde.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/30124/
https://erhvervsforum.biz/event/sommertraef/


Erhvervspuljen er åbnet for sidste gang i år, og det betyder, at din virksomhed igen har mulighed for at søge tilskud til den
grønne omstilling. 
 
Det kan f.eks. være tilskud, hvis din virksomhed vil udskifte den gamle olie- eller gaskedel med en varmepumpe, der kører
på grøn strøm. Andre projekter som tilskuddet b.la. også dækker er:
- Etablering af varmegenvinding
- Forbedring af klimaskærm
- Energioptimering af procesanlæg
 
Frem til den 12. september er der udvidet telefontid så du kan få vejledning, hvis du har spørgsmål til puljen.
Du kan også læse mere og ansøge her: Erhvervspuljen til grøn omstilling  
 
Puljen lukker for ansøgninger den 13. september. 

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Therapeia - Glæde som medicin
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Therapeia - Glæde som medicin!
 
Therapeia er græsk og betyder pleje, behandling og helbredelse, og det er netop disse tre ting der er i fokus hos Juri, der har
Therapeia.
Juri tilbyder tre forskellige behandlinger. 
Hypnose, eller hypnoterapi er den første. Juri er uddannet NGH hypnoterapeut, og kan hjælpe dig med at komme af med
dårlige vaner og afhængigheder, så du kan leve det liv du drømmer om.
Juri er desuden uddannet tankefelt-behandler og behandler derfor også med tankefeltterapi, som også kaldes tapping, TFT
eller EFT. Her er fokus på at fjerne traumer og fobier, fx eksamensangst, flyskræk, tvangstanker, PTSD, hyperaktivitet, panik,
social angst, depression, allergi og fysiske smerter ”uden årsag”.
Den sidste behandlingstype er HeartMath, som Juri bruger til stressbehandling. Udgangspunktet for HeartMath er, at hvis dit
hjerte via meditation, opmærksomhed og særligt udviklede HeartMath teknikker oplever glæde og lethed, så vil glæden
sprede sig til din hjerne, dit sind, din krop og dine følelser, som på hver deres måde sender positiv kemi og humør rundt i
kroppen. Juri er certificeret hos HeartMath Institute i USA. 

Juri har desuden udviklet Smukhypnose, hvor alle tre behandlinger bruges til at hjælpe klienten med at få en sundere og
smukkere hud. Du kan læse mere om Smukhypnose på www.smukhypnose.dk  

Juri har klinik i både Roskilde og Lyngby, og du kan læse mere om behandlingerne på hjemmesiden: www.therapeia.dk. Du
kan også kontakte Juri på mail: info@therapeia.dk, eller tlf.: 42 73 03 09. 

 

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud?utm_medium=email&_hsmi=223727815&_hsenc=p2ANqtz-96o4EH1J2K6bWUvWzpYBou0URwXnpPuHbcEiDV_tkoGdkoF7gA2cnVEyPTrh8zPsKiBB7j6SvQp5DuKVx5xuHaWqv57A&utm_content=223727815&utm_source=hs_email
https://therapeia.dk/smukhypnose
https://www.therapeia.dk/
mailto:info@therapeia.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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