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Rundvisning i Byens hus
Se lokalerne, mærk stemningen og hør om mulighederne. 

Obligatorisk, hvis du har lånt Den Gamle Byrådssal. 
Arrangeret af Byens hus

ONSDAG - kl. 17-18 //        Stuen

Netværk Mod Fattigdom
Samarbejdsforum om socialt udsatte. 

Planlægning af indsatser for og om socialt udsatte og erfaringsudveksling.
Arrangeret af Netværk Mod Fattigdom

MANDAG - kl. 16.30 //        Orangeriet

Byttemarked i Byens hus
Medbring de ting som du ikke længere bruger, f.eks. tøj, legetøj, cd’er og køkkenting. 

Gå på opdagelse og tag hvad du har lyst til, til glæde for andre og miljøet.
Arrangeret af Roskilde Byttemarked, www.byttemarked.nu

SØNDAG - kl. 11-14 //        Stuen

Bogbyttedag
Kom og tag de bøger du gerne vil læse. Sæt de bøger som andre kan få glæde af. 

Vi står parat til gode samtaler om bøger, for os som elsker at læse.
Arrangeret af Bogvennerne

LØRDAG - kl. 10-14 //        Medborgerskabet v. Stændertorvet

Lev godt og bæredygtigt
Foredrag til helt almindelige mennesker, der ønsker at leve mere bæredygtigt, 
og tage hensyn til klimaet og klodens sparsomme ressourcer. Pris 100 kr.
Arrangeret af FOF Roskilde
TIRSDAG - kl. 17-18.15 //        Den Gamle Byrådssal

Brætspil og hygge i stuen
Brætspil, rollespil, figurmaling, og  nørdede samtaler. Både for garvede orker og 

for dig der bare lige skal se, om det der nørderi er noget for dig. 
Arrangeret af Nørdklub Roskilde

TORSDAG 17-21 + LØRDAG - kl. 10-20 //        Stuen

Plexus Roskilde
Vi har hygge, brætspil, snak og fællesspisning for ensomme unge mellem 18-35 år. 

Se hvor vi er, og tilmeld dig gratis på Facebook: Plexus Roskilde.
Arrangeret af Plexus Roskilde

TORSDAGE - kl. 17-21 //        Under Gulvtæppet

NADA café - kom og prøv
NADA er øre-akupunktur, hvor du får 5 nåle i hvert øre og efterfølgende slapper 

af i 45 minutter. En behandlingsform, der aktiverer din krop og skaber balance.
Arrangeret af NADA

MANDAGE - kl. 16-20 //        Under Gulvtæppet 15
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Forsamling om Frivillighed
Vi deler viden, idéer, holdninger, og skaber handling. Med ønsket om et endnu større 
fællesskab, på tværs af forskellige typer af frivillighed og organisationer.
Byens hus og Frivilligcenter Roskilde
ONSDAG - kl. 17-20 //        Den Gamle Byrådssal

Samtalesalon
For alle, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. Mest af alt minder det 
om en hyggelig aften på café, med gode samtaler om Forbundethed med samfundet.
Arrangeret af Demokratimagerne
SØNDAG - kl. 16-19 // 1. sal

Få hjælp til årets lejlighedssang
Få hjælp til at skrive f.eks. årets konfirmationssang, så både vers og rim stemmer og 
sangen tager kejler ved årets store fester. Der indledes med et oplæg og gode råd.
Arrangeret af Roskilde Synger
ONSDAG - kl. 18.30-21.30 //        Den Gamle Byrådssal

Enneagramcafé for unge
Til unge der har lyst til at blive klogere på enneagrammet - et værktøj til personlig 
udvikling og menneskeforståelse. Der veksles mellem oplæg og samtaleøvelser.
Arrangeret af Enneagrammet for unge til unge
SØNDAG - kl. 12-16 //        Orangeriet

Klima-bistro
Vi laver spændende grøn mad sammen, og snakker om hvad der sker på 
klima-fronten. Koster 50 kr. - 40 kr. for studenter og medlemmer.
Arrangeret af Roskilde Klima-netværk
TIRSDAG - kl. 17-20 //        Under Gulvtæppet

Fortællercirkel
I anledning af Verdens Fortælledag, er alle velkomne til at komme og fortælle eller 
blot lytte med. Temaet for Verdens Fortælledag er i år “Sammen Kan Vi”.
Arrangeret af Roskilde Fortællerlaug
SØNDAG - kl. 18.30-21.15 //        Den Gamle Byrådssal
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