Velkommen!

Vi bygger broer mellem
virksomheder og mennesker

NYHED for
iværksættere
Iværksættere
med CVR nr.
registreret i
2019 tilbydes
gratis medlemskab ved indmeldelse i 2019
eller 2020.
Iværksættere
med CVR nr.
registreret
2018 tilbydes
gratis medlemskab i 2019.
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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.
NYHED
Din virksomhed bliver synlig i en ny trykt og digital
bog, der præsenterer det lokale erhvervsliv. Bogen
hedder “Vores Erhvervsliv - Handl lokalt”
Som medlem i Lejre Erhvervsforum i 2020 bliver din
virksomhed UDEN BEREGNING præsenteret med en
hel side med tekst, fotos og kontaktoplysninger.
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Hvad får jeg ud af
mit medlemskab?
Du får

Du bliver en del af

nye kontakter og relationer til andre
ÆÆ

en fælles stemme i forhold til samarbejdet med
ÆÆ

erhvervsdrivende
synlighed og præsentation i den nye
ÆÆ
bog “Vores Erhvervsliv - Handl lokalt.
Bogen findes i en trykt og en digital
udgave og præsenterer i 2020 lokale
virksomheder, som er optaget af det
lokale kundegrundlag og koblingen
til den lokale identitet.
mulighed for at kommunikere med
ÆÆ
alle medlemmerne via foreningens nyhedsbrev
nyhedsbrevet med invitationer og informationer med erhvervsmæssig
ÆÆ
relevans
invitationer til at besøge interessante steder og virksomheder, som du
ÆÆ
ellers ikke har mulighed for at se/besøge
synlighed blandt andre erhvervsdrivende
ÆÆ

forvaltningen og politikerne i Lejre Kommune
sociale aktiviteter, hvor fælles spisning indgår
ÆÆ
– ofte med ledsager eller gæst uden beregning
faglige debatmøder, hvor erhvervslivets fokus er
ÆÆ
udgangspunktet
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
en unik bog om erhvervslivet her på egnen. Bogen
ÆÆ
udgives også digitalt.

mulighed for at gøre din indflydelse gældende i forhold til foreningens
ÆÆ
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
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.

Din synlighed
er vigtig for
os, derfor
præsenterer
vi dig og din
virksomhed

Velkommen
Velkommen som nyt medlem.
Et årligt medlemskab af foreningen koster i 2019
kun 1.200 kr. + moms.
Hertil kommer mulighed for at engagere sig yderligere
i undergrupperne: Hvalsøgruppen, Håndværkergruppen og Sund i Lejre gruppen.

Den trykte
og digitale bog
Vores Erhvervsliv
- Handl lokalt
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To unikke arrangementer,
der er værd at prioritere!

En aktiv, selvstændig
undergruppe

Sæt X i kalenderen til JuleNetværk på Ryegaard

Aboutnow
ÆÆ

Torsdag den 28. november 2019

Yoga & mindfulness - der giver mening

Sted: Det julepyntede og festlige
Brandsprøjtehus på Ryegaard

Body Relief
ÆÆ

Middag og netværk: Med ledsager

Byens Psykolog
ÆÆ

Tidspunkt: Fra klokken 15 - 20

Klinik for Kropsbehandling
Effekt med omtanke
Cordial
ÆÆ
Coaching og personlig udvikling

Tirsdag den 7. januar 2020
Sted: Det magiske og spændende
lokale destilleri, der producerer
den verdensberømte Geranium
Gin og holder til på Vintre Møller
ved Isefjorden.
Brunch, champagne og netværk
Tidspunkt: Fra klokken 8 - 10

Kinesiologi-butikken
ÆÆ
Energimedicin for krop og sjæl
Klinik for Akupunktur og Trivsel
ÆÆ
Mentor og Coach
ÆÆ
Iris Romerdahl
Sanselig Healing
ÆÆ
Healing, massage
og energiarbejde
ZEN Mind
ÆÆ

S

Nytårskur hos Hammer & Son Ltd. Vintre Møller

IL
UND EJRE

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

Tag lederskab - du har kun
et liv
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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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