
Et par ord om Ukraine  
I Erhvervsforum Roskilde er vi dybt berørte over situationen i Ukraine og de forfærdelige hændelser, som vi pt. er vidne til.
Vi har allerede hørt fra nogle af vores medlemmer, hvordan de direkte eller indirekte er påvirket af situationen. Det er både i
forhold til medarbejdere, transport, eksport, leverancer m.m.
En af vores styrkepositioner i Roskildes erhvervsliv er et stærkt sammenhold og netværk. Hvis der er nogen af jer, som
derfor i denne situation har behov for hjælp, så ræk endelig hånden ud, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe direkte eller
via vores store netværk.
 

Microsoft bygger kæmpe datacenter i Roskilde
Det er netop blevet offentliggjort, at Microsoft har fået byggetilladelse til at gå i gang med byggeriet af et nyt 12.000m2 stort
datacenter i Roskilde. Datacentret skal placeres tæt på Roskilde lufthavn, og kommer til at supplere to andre splinternye
Microsoft-datacentre på Sjælland. Microsoft kommer ikke alene med det nye byggeri, men også et stort antal arbejdspladser
vil blive skabt i samme forbindelse.
 Adm. Direktør for Microsoft Danmark og Island Nana Bule har desuden gjort det klart, at Microsoft også kommer til at
involvere sig i andre erhvervsrelaterede aktiviteter, som kan løfte Roskilde såvel erhvervsmæssigt som digitalt.   

Erhvervsforums marts-fokus: selvstændige, freelancere og iværksættere 
Vi skyder marts måned i gang med en række spændende workshops og netværksmøder, hvor der er fokus på selvstændige
og iværksættere. Til disse arrangementer kan du blive klogere på netop det at være selvstændig, iværksætter eller
freelancer, samt møde, sparre, og erfaringsudveksle med ligesindede. 
Tjek vores aktivitetskalender ud længere nede i nyhedsbrevet, og tilmeld dig en eller flere af de forskellige events allerede i
dag!
 
Erhvervsforum kan desuden præsentere både en ny kollega, men også lanceringen af et nyt projekt, som vi er meget stolte
af. Dette kan du læse mere om længere nede under Nyheder fra Erhvervsforum. 
 



God læselyst. 
TEAM ERHVERVSFORUM

AKTIVITETSKALENDER 
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
"Hvordan strukturerer du hverdagen som selvstændig" 

 Onsdag den 9. marts kl. 08.00–10.00
 

Tilmeld og læs mere her: 
NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE

ÅBNINGSCEREMONI
Danmarks miljøklynge, CLEAN, flytter ind på RUC

- kom med til åbningen af det nye kontor
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 14:00–17:00 

 
Tilmeld og læs mere her:

CLEAN ÅBNINGSCEREMONI PÅ RUC

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-hvordan-strukturerer-du-hverdagen-som-selvstaendig/
https://cleancluster.dk/tilbud/funding-og-innovationskraft-roskilde/


FYRAFTENSMØDE
"Fyraftensmøde hos Roskilde Lufthavn"

- med lufthavnschef Lars Lip
Tirsdag den 24. marts 2022 kl. 15.30–17.30

 
Tilmeld og læs mere her:

FYRAFTENSMØDE HOS ROSKILDE LUFTHAVN

WORKSHOP
"Flygter du eller flyder du henimod målet som iværksætter?"

Mandag den 28. marts kl. 09.00–12.00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: FLYGTER ELLER FLYDER DU?

https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-roskilde-lufthavn/
https://erhvervsforum.biz/event/flygter-du-eller-flyder-du-henimod-maalet-som-ivaerksaetter/


Erhvervsforum får ny kollega!
Det er med stor glæde, at Erhvervsforum kan byde velkommen til vores nye kollega Jeanette Andersen. Jeanette startede
pr. 1. marts som vores nye erhvervskonsulent.
Du kommer til at møde Jeanette på vores workshops og netværksmøder, som hun fremover skal være Erhvervsforums
facilitator på. Desuden bliver Jeanette også tilknyttet Grøn Puls. 
 
Med b.la. 15 års erfaring fra SEAS-NVE, bringer Jeanette en stor viden med sig, som vi i Erhvervsforum er meget glade for
at kunne gøre brug af.
 
Har du spørgsmål til Jeanette, eller vil du ønske hende velkommen, så kan du sende hende en mail på
jeanette@erhvervsforum.biz

Erhvervsforum vil gøre Roskilde kendt for det gode værtskab 

mailto:jeanette@erhvervsforum.biz


Når den landsdækkende kirkefestival Himmelske Dage indtager Roskilde by i Kristi Himmelfartferien i maj, bliver det med øje
for det gode værtskab. Festivalen har derfor allieret sig med Erhvervsforum Roskilde, som med lanceringen af en ny online
portal vil skabe de perfekte rammer for både Himmelske Dage og fremtidige store arrangementer i Roskilde.
 
Den nye online portal samler et bredt udvalg af Roskildes spisesteder, så de Himmelske Dage-besøgende kan se og bestille
særligt tilrettelagte tilbud til alle festivalens dage, i form af både take-away samt frokost- og aftenmenuer til spisning på
stedet. Udover at være med til at mindske kødannelse og det at gå forgæves, så sætter skal portalen også være med til at
involvere og skabe forretning for de mange virksomheder Roskilde har indenfor oplevelsesøkonomien. Selve portalen er
også en organiseret indsats der har fokus på at mindske madspild, samtidig med at opretholde den gode service. Det sker
ved at give spisestederne mulighed for at planlægge god tid i forvejen, så de kan forberede sig på de salg de kommer til at
have, og dermed også ved hvad der skal indkøbes af råvarer.
 
Portalen har allerede 12 tilbud fra lokale spisesteder, men har plads til mange flere lækre og spændende madtilbud.
Er man nysgerrig på at vide mere, eller ønsker man som restauratør at blive en del af portalen, kan man kontakte
Administrations- og projektchef hos Erhvervsforum Roskilde Tina Testrup:
Mail: info@erhvervsforum.biz  
Tlf.nr.: 21 37 86 87
 

Unik mulighed for selvstændige, freelancere og iværksættere 
Kender du nogen som går med tanken om at blive selvstændig, freelancer eller iværksætter?
 
Så send dem i Erhvervsforums retning, hvor vi tirsdag den 15. marts, kl. 17:00-19:00 afholder eventet "Vil du prøve lykken
som selvstændig, freelancer eller iværksætter?" 
 
Eventet har fokus på hvordan og hvornår, man kan- og tør tage springet ud i drømmen om at være herre i eget arbejdsliv.
Der vil være god inspiration at hente fra b.la. seks af Erhvervsforum medlemmer:
- BDO Revisorer
- NJORD Law Firm
- Faciteam, Konsulentvirksomhed 
- Signatur by Nature, Personlig Coach
- Ravaxo, Webudvikling og Design
- Sparekassen Kronjylland 
Som alle vil bidrage med gode tips og inspiration.
 
Du kan tilmelde dig eventet her: Prøv lykken som selvstændig, freelancer eller iværksætter 
 
Har du spørgsmål, så kontakt Erhvervs- og Iværksætterkonsulent Karina Hoffmann på mail: karina@erhvervsforum.biz
eller på tlf.: 70 20 76 80.

mailto:info@erhvervsforum.biz
https://erhvervsforum.biz/event/selvstaendig-freelancer-eller-ivaerksaetter/
mailto:karina@erhvervsforum.biz


Har du en nyskabende iværksætteridé inden for musik og lyd?
Så har du nu mulighed for at deltage på et helt nyt accelerationsforløb for 12 udvalgte iværksættere gennem Sound Lab
Musicon i Roskilde.
 
Det er Roskildes førende musikaktører Roskilde Festival, spillestedet Gimle, Roskilde Festival Højskole, Danish Songwriting
Academy og INSP!, der sammen med Roskilde Kommune, den kreative bydel Musicon og iværksættermiljøet
Vækstfabrikkerne, står bag forløbet.
 
Med forløbet får musikiværksættere hjælp til at omsætte deres idé til en levedygtig forretning, samtidig med at få adgang til
et netværk af andre professionelle iværksættere, og ikke mindst erfarne musikbranche- og kulturprofiler fra Roskildes
etablerede kulturliv.
 
Der er allerede åbent for ansøgning, som løber i perioden 1. marts-1. april 2022.
Læs mere og ansøg om en plads på forløbet her: Sound Lab Forløb

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

SAILORKNIT
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til- og præsentere vores nye medlem SAILORKNIT!
Hos SAILORKNIT forhandles de nyeste strikkemaskiner på markedet, samt hvad der dertil hører af garn og strikkeopskrifter.
Jytte der står bag SAILORKNIT har 40 års erfaring fra maskinstrikkens verden, og producerer selv egne strikkeopskrifter,
samt sælger færdig strik som produceres i butikken i Holbæk. Alt garn er desuden øko-tex, og er indkøbt i Europa.
 
Er man selv interesseret i maskinstrik, men ønsker undervisning i dette, så deler Jytte glædeligt ud af sin ekspertise gennem
kurser både online og i butikken i Holbæk. Der afholdes både endagskurser samt weekendkurser, som henvender sig både
til dig der lige har købt strikkemaskine, og dig som har strikket i mange år, men gerne vil lære en bestemt ting.
 
Du kan læse mere om SAILORKNIT på deres hjemmeside https://www.sailorknit.dk/, eller kontakte dem på e-mail:
info@sailorknit.dk, eller tlf.: 24 78 68 47. 
Du finder SAILORKNITs butik i Smedelundsgade 8b, 4300 Holbæk.    

https://www.musicon.dk/da-dk/sound-lab-musicon/
https://www.sailorknit.dk/
mailto:info@sailorknit.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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