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 Erhvervslivet i Sorø Kommune  
– før, nu og i morgen  

Nytårskur 

 2014

 
 

  

Praktisk 

information 

Tid og sted 

13. januar 2014 
Klokken 18.00-20.30 

Filadelfia 
Festsalen 
Kurvej 4  

4293 Dianalund   

Forplejning og 

underholdning 

Hele arrangementet bliver 
krydret med en stående 

buffet samt underholdning 
af operasanger Louise 

Pape og pianist Malene 
Thastum 

Tilmelding 

Af hensyn til traktementet 
skal tilmelding ske til 
nytaarskur@soroe.dk  

Svarfrist den 9. januar 
klokken 12.00 – med 

angivelse af virksomhed 
og navn på deltagende 

person(er) 

  

 

 

 

Endnu et år er gået, og vi tager hul på et nyt. Vi håber, at du kan afse tid til at markere 

dette og samtidig benytte lejligheden til at møde det øvrige erhvervsliv i Sorø 

Kommune. 

 

Program for nytårskuren: 

• Velkomst ved Mads Birk Kristoffersen, formand for  

Sorø Kommunes erhvervsudviklingsråd 

• Nytårshilsen ved borgmester Gert Jørgensen 

• Klyngeudvikling i Sorø Kommune ved  

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia, og  

Esben Sørensen, Chris Jensen A/S  

  

Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi er bygget op omkring fire indsatsområder: 

Rammebetingelser, iværksætteri, værdikæden fra jord til bord og sundhedsvirksom-

heder. 

 

I forbindelse med nytårskuren vil formanden for erhvervsudviklingsrådet give en briefing 

om, hvordan arbejdet med implementering af den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi 

forløber, og samtidig vil der blive lagt op til en uformel drøftelse blandt deltagerne om 

rådets fremtidige arbejde – for derved at give det nye erhvervsudviklingsråd nogle input 

til det fremadrettede arbejde. 

 

Adm. direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fra Filadelfia trækker linjerne op for 

arbejdet med sundhedsklyngen, og økonomichef Esben Sørensen fra Chris Jensen A/S 

beskriver perspektiverne for jern- og metalindustrien, som er et af de væsentlige 

elementer i værdikæden fra jord til bord. 

  

Alt i alt et arrangement, hvor der bliver sat fokus på erhvervsudviklingen i Sorø 

Kommune. 

 

På gensyn til nytårskuren den 13. januar 2014. 


