
Infoaften om idrætskiropraktik 

Hans Kristian Hvam og Mia Karlsen fortæller om generel kiropraktik, hvilke behandlingsformer der benyttes, og hvordan 

tankegangen hos en kiropraktor er. Der er lagt op til en aften med gode råd, viden om kroppen, ekspertise og rig mulighed 

for at få be– eller afkræftet sin undren omkring kroppen eller idrætskiropraktik. Fokus vil primært være på idrætskiroprak-

tik, da det er speciale på klinikken i Lystrup. Behandlingsformerne Laser og Chokbølgebehandling vil også indgå i aftens 

program.  Spørgsmål kan stilles undervejs og du kan finde mere  viden her: https://www.kiropraktorlystrup.dk/

symptomer/  

Der serveres kaffe, te og frugt. 

Tid: 8. maj kl. 18.00 

Sted: Bystævnet 5d, 8520 Lystrup 

Kalender 2019 

Viktors Farmor 

Viktors Farmor World-Wide Expeditions er et rejsebureau 

med speciale i natur- og kulturrejser.   

Kom og hør mere om virksomheden og de fantastiske 

steder der arrangeres rejser til.  

 

 

 

 

Tid: 23. Maj kl. 18.00 

Sted: Ønsbækvej 16A, Studstrup, 8541 Skødstrup 

Casino Aften 

Bobler og mad hos Royal Casino. 

Vi mødes til en hyggelig aften med 

rundvisning, lidt historier og en tur på 

Casinoet. 

Måske er det din heldige aften? Kom 

med på Casino og find ud af det.  

Tid: 6. juni kl. 18.00 

Sted: Store Torv 4, 8000 Aarhus  

Bedemand Keld Andersen 

Fyraftensøl og oplæg omkring bedemandsforretningen 

Kom og hør hvordan en bedemandsforretning drives. 

Tid: 27. august kl. 16.30 til 18.00 

Sted:  Grenåvej 123, Risskov  

Max 15 personer 

Praktisk info 

• Alle arrangementer er gratis for medlemmer med 

mindre andet er nævnt specifikt. 

• Potentielt nyt medlem? Kom gratis med som gæst. 

• Tilmelding via hjemmesiden eller på mail. 

• Spørgsmål, kontakt formand Martin Sørensen på 

telefon 24916066 eller martin@ms-bolig.dk 

Om foreningen 

• Forening for alle erhvervsdrivende i Risskov og omegn. 

• Medlemskab koster 1200,- årligt. 

• Minimum 6-8 arrangementer årligt. 

• Støt erhvervslivet i lokalområdet og ikke mindst, din egen 

virksomhed 

Max 12 personer 

https://www.kiropraktorlystrup.dk/symptomer/
https://www.kiropraktorlystrup.dk/symptomer/


Sensommerfest på Restaurant Fedet 

Vi mødes på Restaurant Fedet til en lækker menu, masser af netværk og socialt samvær med de andre medlem-

mer af Risskov Erhverv.  

Der vil være et par korte netværksøvelser, der sørger for at du lærer nogle nye at kende.  

Benyt gerne muligheden for at tage et potentielt medlem med til netværket. 

 

 

Tid: 19. september kl. 17.30 

Sted: Restaurant Fedet, Nordre Strandvej 35, 8240 Risskov  

Kalender 2019 

Praktisk info 

• Alle arrangementer er gratis for medlemmer med 

mindre andet er nævnt specifikt. 

• Potentielt nyt medlem? Kom gratis med som gæst. 

• Tilmelding via hjemmesiden eller på mail. 

• Spørgsmål, kontakt formand Martin Sørensen på 

telefon 24916066  eller martin@ms-bolig.dk 

Om foreningen 

• Forening for alle erhvervsdrivende i Risskov og omegn. 

• Medlemskab koster 1200,- årligt. 

• Minimum 6-8 arrangementer årligt. 

• Støt erhvervslivet i lokalområdet og ikke mindst, din egen 

virksomhed 

Rådhuset og Byrådssal. 

Kom indenfor og se hvordan byrådet arbejder. 

Der vil være en rundvisning for alle deltagere. 

Tid: Oktober, dato tilgår 

Sted: Aarhus Rådhus 

Ekspert oplæg fra revisor og bank-

mand 

Bliv klogere på selskabs -og driftsformer. 

Der vil være oplæg omkring fordele og ulemper ved de for-

skellige selskabs –og driftsformer, særligt med fokus på finan-

sieringsmuligheder i SMV´er. Som afslutning vil eksperterne 

komme omkring pensionsordninger. 

 

Der serveres en sandwich og drikkevarer. 

 

Tid: 20. november kl. 16.30 til 18.00 

Sted: Revisorhuset, Ravnsøvej 52, 1. sal, 8240 Risskov  

Nytårstaffel på Kähler Villa Dining 

Vi mødes til nytårsmiddag hos Kählers Villa Dining. 

Under middagen bliver der afholdt generalforsamling og hygget med pakkespil og net-

værk. 

Tid: Januar 2020, dato tilgår 

Sted:  Kähler Villa Dining  

Tag et nyt medlem med 

Husk gaven 


