Velkommen!

Vi bygger bro mellem
virksomheder og mennesker
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VELKOMMEN,
du står stærkt
Du får mange kontakter og relationer ud af at være
blandt vores 237 erhvervsvirksomheder.
Specielt vores Nytårskur, Erhvervsmesse, Business
Speed-dating, Fredagsbar for selvstændige hos
SPOR3 og faglige arrangementer med fælles
spisning er populære.
Ofte er du velkommen til at invitere en ledsager eller
en gæst med uden beregning.
Vores nyhedsbrev holder dig opdateret om
invitationer til arrangementer og aktiviteter samt
generelle erhvervsmæssige muligheder, nyheder og
informationer.
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Hvad får jeg ud af
mit medlemskab?
Så er det i dag du kan lave forretning på at date
Her er listen over de 37 virksomheder og organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedst Pension / Beslutning.com
Iris Romerdahl mentor og coach
OK Køkkenrenovering
Kinesiologi – butikken
Advokatfirmaet H-E Andersen & Co.
Bierholm Roskilde
Peter Handymann
Ryegaard & Trudsholm Godser
NSI Sprog- & Integrationscenter
Åvang ApS Byg, Anlæg & Park
Restaurant Fasaneriet
Erhvervsforum Roskilde
Lejre Kommune
-Erhvervsservice
Lejre Kommune
-Fødevarenetværket
Lejre Kommune
-Center for Byg & Miljø
Lejre Kommune
-Jobcentret
Lejre Kommunes
-borgmeter Carsten Rasmussen
VisitLejre
-Lejre Kommunes turismeindsats
Webbureau Hilmer Consulting
Westh & Kristensen
MyWebCity Demmark - Osted
Nettet
KABO Indeklima
Next Step
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Dalgaard-International
Holbæk Erhvervsforum
Byens Erhvervspsykolog
Bilhuset Jepsen
Nationalpark Skjoldungernes land
Sagnlandet Lejre
Arkitektfirmaet Saabye & Partners
Vinhuset Ferd. Pieroth
Lejre Turistforening
Lejre Lokalavis
Hornsherred Lokalavis
Paperboy Roskilde
Galleri. Gl. Lejre
MarketZpand Media
K.A. Engros
Søren Steensen

Lejre Erhvervsforum afvikler arrangementet i samarbejde med
Lejre Kommune.
Erhvervs-dating finder sted
tirsdag den 28. februar 2017

i tidsrummet mellem 8.15 –
14.45 på Sonnerupgaard Gods
i uhøjtidelige rammer med netværkscaféen “Vores Sted” som
det sociale og hyggelige omdrejningspunkt.

Alle besøgende gæster er velkomne. Er du ikke medlem af
Lejre Erhvervsforum koster adgangen og forplejning 200 kr.,

som vil blive faktureret efterfølgende.

Velkommen

Det glæder foreningen at byde nye medlemmer
hjertelig velkommen til fællesskabet og aktiviteterne i foreningen.
Nye medlemmer i januar og februar måned 2017:

Beslutning.com
NSI Sprog- & Integrationscenter
KABO Indeklima
OK Køkkenrenovering
K.A. Engros
Nordea Roskilde
Dalgaard-International
Zenmind ApS
Next Step
Vestergaard Company
Junckerhaven
Kirke Saaby Forsamlingshus
Søren Steensen
JobProflector
Fabricius Træpleje
DB-Engineering
Vinhuset Ferd. Pieroth
marketXpand Media

ERHVERVSDATING 2017
SKER I SAMARBEJDE MED:

Du får

Du bliver en del af

nye kontakter og relationer til andre
ÆÆ

en fælles stemme i forhold til samarbejdet med
ÆÆ

erhvervsdrivende
økonomiske fordele i forbindelse med
ÆÆ
annoncering i lokalaviserne

forvaltningen og politikerne i Lejre Kommune
sociale aktiviteter, hvor fælles spisning indgår
ÆÆ
– ofte med ledsager eller gæst uden beregning

Kom om mød Junckerhaven på Erhvervs-dating arrangementet tirsdag den 28. februar.

mulighed for at kommunikere med alle
ÆÆ
medlemmerne via foreningens nyhedsbrev

faglige debatmøder, hvor erhvervslivets fokus er
ÆÆ
udgangspunktet

Haveanlæg og svømmesøer i særklasse
Anlægsgartnerfirmaet Junckerhaven skaber
individuelle have løsninger med sten, vand og
planter for private og offentlige kunder i hele
Danmark.
Virksomheden blev stiftet af Lars Juncker i
1990 og har været placeret i Lejre kommune
i alle årene, først i Osted og siden hen nu
med domicil på Rødbøggård i Hvalsø.
Virksomheden beskæftiger 15 meget erfarne anlægsgartnere og elever.

Junckerhavens største force er at skabe
kreative haveanlæg der er tro mod naturen,
omgivelserne samtidig med at de opfylder
vores kunders behov.
Junckerhaven har som anlægsgartneri specialiseret sig i individuelle anlæg med vand
i haver og parker.
Junckershaven force er at skabe individuelle løsninger der er tro mod naturen, omgivelserne samt kunderne. Junckershaven
arbejder tæt sammen med en række ha-

vearkitekter og landskabsarkitekter som
drager nytte af virksomhedens mangeårige
erfaring.

havebassinet og swimmingpoolen i skøn
forening. Svømmesøen er med sikkerhed
fremtidens form for badevand.

Junckerhaven er førende i Danmark i at
etablere miljøvenligt badevand til folket,
privat eller offentligt, i form af unikke
svømmesøer og naturpools - og dét helt
uden brug af kemikalier. Vandet renses
alene ved hjælp af naturens egne mekanismer. En svømmesø tager det bedste fra

Se mere på:
www.junckerhaven.dk og
www.svømmesø.dk

nyhedsbrevet med invitationer og
ÆÆ
informationer med erhvervsmæssig
relevans
invitationer til at besøge interessante
ÆÆ
steder og virksomheder, som du ellers ikke
har mulighed for at se/besøge
synlighed blandt andre erhvervsdrivende
ÆÆ

en fælles indsats for, at det bliver bedre at drive
ÆÆ
erhverv i Lejre Kommune
en fælles stemme i forhold til pressen
ÆÆ
et fællesskab, der er værdsat af omverdenen,
ÆÆ
fordi vi sammen gør noget for erhvervslivet
et sjovt og hyggeligt fællesskab med andre
ÆÆ
erhvervsfolk i såvel faglige som sociale rammer

mulighed for at gøre din indflydelse
ÆÆ
gældende i forhold til foreningens
kommunikation med offentligheden
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Læs her, hvad nogle af vores andre medlemmer fortæller

Jeg er medlem af Lejre Erhvervsforum, fordi...
Anne Stausholm

Dorte Philipsen

Anne Stausholm Landskabsarkitekter

Galleri Gl. Lejre

”Jeg er medlem af Lejre Erhvervsforum af flere årsager.
Lejre Erhvervsforum tilbyder en lang række foredrag og arrangementer,
som bidrager positivt til min faglige og personlige udvikling.
I Lejre Erhvervsforum mødes jeg med et godt netværk af personer med
vidt forskellig profil, hvilket jeg anser som en styrke. Min virksomhed og
mit arbejdsområde dækker hele Danmark. Ved mit medlemskab af Lejre
Erhvervsforum får jeg styrket det lokale kendskab, hvilket jeg er meget
glad for. Lejre Erhvervsforum har et godt samarbejde med Lejre Kommune.
Jeg får derigennem et fint indblik i de erhvervspolitiske tiltag og udbud
i kommunen. Det er samtidig min opfattelse, at Lejre Erhvervsforums
medlemmer kan bidrage positivt til en fortsat gunstig udvikling for Lejre
som et attraktivt bo- og arbejdssted.”

”Jeg har et enkeltmandsfirma og har i snart 30 år stået for det hele selv
– jeg skal vælge kunstnere, sammensætte udstillinger og klare PRdelen; både i galleriet og digitalt. Det kan være en stor mundfuld.
Det er derfor altid inspirerende at deltage i Lejre Erhvervsforums netværksarrangementer og komme i kontakt med personer fra andre
erhverv. Tværfagligheden giver nogle gode samtaler og nye ideer til
hverdagen – og det giver samtidig indblik i lokalsamfundet.”
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Læs her, hvad nogle af vores andre medlemmer fortæller

Jeg er medlem af Lejre Erhvervsforum, fordi...
Lars Holten

Jock Munro

Sagnlandet Lejre

Ledreborg Slot

”Lejre Erhvervsforum er stedet, hvor engagerede erhvervsfolk mødes
og netværker. Her kan man både møde små og store virksomheder, etablerede og nystartede.
For mig, som direktør i Sagnlandet Lejre, har foreningen styrket både
mit lokale erhvervsnetværk og givet mig et værdifuldt indblik i, hvor man
på tværs af brancher har fælles interesseser og udfordringer. Det er
vigtigt, ikke mindst i dialog med f.eks. offentlige myndigheder, hvor Lejre
Erhvervsforum fungerer som et fælles talerør, når barrierer skal ryddes
af vejen eller særlige erhvervsindsatser ønskes fremmet.

”For mig er Lejre Erhvervsforum et forum, der giver en mulighed for alle
involverede i det lokale erhvervsliv, til at lære hinanden at kende.
Samtidig kan Lejre Erhvervsforum hjælpe folk med at blive opmærksomme på, at der findes mange spændende virksomheder i alle former
og størrelser, som hjælper med til at skabe job og vækst og dermed
bidrage til et levende lokalsamfund i vores fine ”lille” Lejre Kommune
med de store visioner.”

Hertil kommer spændende faglige og sociale arrangementer og oplæg,
der altid gør det til en fornøjelig oplevelse at mødes.
Jeg kan derfor kun anbefale et medlemskab. Det er win-win for alle
parter.”
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Som medlem
modtager du
fremover vores
nyhedsbrev

I 2018 har vi
sagt hjertelig
velkommen til bl.a.
disse virksomheder

Du bliver holdt informeret, og du vil opdage, at det
er let at blive fristet til at være med i fællesskabets
aktiviteter. Nyhedsbrevet udkommer ca. 10 gange
om året. Det er muligt som medlem at annoncere i
nyhedsbrevet.

Kildevangs Dyreklinik
ved Henrik Busch

Scantago ved Tony
Christensen

Balling Solution ved
Randi Holm Balling

KLASK ved Mikkel
Bertelsen

Lejreegnens Husflids
Forening ved Helga
Qvistgaard

VetNet DK ved Ivan
Krogsgaard Kristensen

Velkommen
Velkommen som nyt medlem. Resten af året er dit
medlemsskab gratis.
Et årligt medlemskab af foreningen koster i 2018
kun 1.200 kr. + moms.
Hertil kommer mulighed for at engagere sig yderligere
i undergrupperne: Hvalsøgruppen, Håndværkergruppen , Sund i Lejre gruppen og Turismegruppen.

SUNEX ved Sune
Friedrichsen
Brinks & Elm Trading ved
Ole Brinks Andersen
Karenmc.dk ved Karen
Møller Christensen
Skoemagerkroen ved
Poul Nielsen
AKUPUNKTUR OG
TRIVSEL ved Eva
Christensen
DGC ved Jesper
Andersen

Velkommen!

Winther & Møllenbach
ved Ole Winther
BDB ved Birgitte Boesen
Perfect English ved Polly
Davis
Nationalpark Skjoldungernes Land ved
Anders Bülow

Østerby Agentur ved Lars
Mortensen
TV Vestsjælland ved
Skjold Christensen
Tolkeriet ved Helle HolmAndersen

Rådgiverinden ved Ulla
Röttger

Tip Top Tømrer ved Claus
Schmidt

Wedonature ved Liv
Louise Holm

Børnemanualen ved
Mette Dahm

Vores IT ved Morten
Skytte

Vandervegte Consult ved
Stine Van Der Vegte
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Torsdag den 8. november
85 års jubilæum: Lejreegnens
Husflids Forening startede i
1933 og tilbyder stadig kurser
i de gamle håndværksfag samt
mange nye kurser og foredrag.
LHF’s jubilæum markeres med
en spændende udstilling, hvor
både kursisters samt undervisers
færdige og igangværende værker
kan ses.

Mandag den 12. november 2018
Konference og debat: Hvordan
kan lokal fødevareproduktion
og samarbejde skabe helt nye
muligheder både på landet og i
byen? “En del af Herslev” står bag
konferencen og blandt hoved
talerne er bl.a. restauratørerne
Adam Aamann og Trine Hahnemann.

Nyhed:
Sund i Lejre gruppe
Torsdag den 29. november
Business speed-dating før jul:
Netværk, netværk og netværk. Det
virker! Specielt når det afvikles
super effektivt og professionelt.
Det står Arne Stentoft for - og du
kan bare glæde dig.

Onsdag den 9. januar 2019
NYTÅRSKUR 2019 - Hvalsø Søtorvet: Gratis for medlemmer. Glæd
dig til talerne, konkurrencen om
sponsorgaverne, gode venner og
godt netværk, lækker morgenmad
og festlige timer sammen i hyggelige omgivelser.

Aboutnow
ÆÆ
Yoga & mindfulness - der giver mening
Body Relief
ÆÆ
Klinik for Kropsbehandling
Byens Psykolog
ÆÆ
Effekt med omtanke
Cordial
ÆÆ
Coaching og personlig udvikling
Kinesiologi-butikken
ÆÆ
Energimedicin for krop og sjæl
Klinik for Akupunktur
ÆÆ
og Trivsel
Mentor og Coach
ÆÆ
Iris Romerdahl

Som medlem holder vi dig
løbende opdateret om vores
arrangementer. Nyhedsbreve
sendes ud ca. 10 gange om året.

S

Aktuelle
arrangementer

IL
UND EJRE

Sanselig Healing
ÆÆ
Healing, massage
og energiarbejde
ZEN Mind
ÆÆ
Meditation virker

7

Det er bare at tage kontakt
Du kan også læse mere på lejreerhvervsforum.dk

*
Johan Scheel

Dorte Kiilerich

Morten Larsen

Formand

Sekretariatet

Ryegaard og Trudsholm Godser
Munkholmvej 380, Rye
4060 Kirke Såby

Living Concepts ApS
Pippihuset
Hornsherredvej 282
Lyndby Strand
4070 Kirke Hyllinge

Næstformand og tovholder for
Håndværkerruppen

Tlf. 46 40 60 32
Mobil 40 14 60 32
johan.scheel@ryegaard.dk
www.ryegaard.dk

Mobil 40 54 48 08
info@lejre-erhvervsforum.dk
www.lejreerhvervsforum.dk

Åvang Aps Byg & Anlæg
Lejrevej 32A
4320 Lejre
Mobil 20 6119 58
morten@aavang.dk
www.aavang.dk

*

Foto af Johan Scheel: Susanne Helmo
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