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Denne plakat samler flere 
arrangører - Hold dig opdateret,
og se hvordan du selv kan 
låne lokaler i Byens hus
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Julesangsquiz
Vi bruger app’en Kahoot og quizzer om både nye og gamle julesange, deres historier, 

tekster og melodier - og så synger vi selvfølgelig et par stykker af dem undervejs.
Arrangeret af Roskilde Synger

TORSDAG - kl. 19.30-21 //        Den Gamle Byrådssal

Julekoncert i Den Gamle Byrådssal
Der er garanti for det gode julehumør og masser af hygge når Reg & Andreas 
synge julen ind med kendte klassikere og deres egne julede popsange. 
Arrangeret af Reg & Andreas
SØNDAG - kl. 18.30-21.30 //        Den Gamle Byrådssal

Cellokoncertforedrag
Koncertforedrag med den cyklende cellist, Ida Riegels med billeder for fuld musik 
og pedalkraft langs Donau og Rhinen. Måske bliver du Star for en aften?
Arrangeret af Cyklistforbundet, Roskilde afd.
MANDAG - kl. 19 //        Den Gamle Byrådssal

Hvad jeg lærte af stress og depression
Foredrag ved Michael Wichmann Pedersen. Hvad lærte du af stress, angst og 
depression? Efter foredraget lægges der op til dialog og spørgsmål.
Arrangeret af DepressionsForeningen
ONSDAG - kl. 19-20.30 //        Forsamlingen

Musikbyudvalgsmøde inkl. Musikaktører
Det årlige møde hvor Musikbyudvalget 
mødes med Roskildes musikliv.
Arrangeret af Roskilde Kommune
MANDAG - kl. 16.15-19.30 //        Den Gamle Byrådssal

Giv dine børn den bedste opsparing
Børneopsparing kan virke en smule uoverskueligt. Hør om forskellige muligheder 
for at vælge den rigtige børneopsparing, for din familie.
Arrangeret af FOF Roskilde - koster 100 kr. 
TIRSDAG - kl. 17-18.15 //        Den Gamle Byrådssal

Skrald til Skat - giv lysstumperne nyt liv
De sidste stumper af lys fra efterårshyggen, græskarlygten, adventskransen, 
kalenderlyset og juletræslysene kan blive til nye lys. Aflever dine lysrester i 
Stuen i Byens hus, og glæd dig til lysstøberi til Lysfest den 27. januar 2023.

Traditionen tro indsamler Byens hus lysrester hen over efteråret og vinteren. 
Til Lysfest 2023 kan du, og alle andre, være med til at lave nye flotte lys, af alle de 
rester der er samlet ind.

Og vi kan bruge ALLE lysrester og –stumper, materialet er ikke afgørende. Så start 
indsamlingen derhjemme allerede nu, så vi sammen kan lave fine genbrugslys til 
vintermørket!
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Rundvisning i Byens hus
Se lokalerne, mærk stemningen og hør om mulighederne. 

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

ONSDAG - kl. 17-18 //        Stuen

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. 17-19 //        Under Gulvtæppet 

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

Er Ungeudvalget noget for dig?
Ungeudvalget fordeler hvert år 100.000 kr. til ungeprojekter. 

Vil du være med til, at sørge for pengene støtter de fedeste projekter?
Arrangeret af Ungeudvalget
TIRSDAG - kl. 15 //        Stuen

Byens hus’ store julestue
DIY gavebånd, julegaveindpakning, find en gratis julegave, 

jule-demokrati og god stemning. 
Arrangeret af Byens hus

LØRDAG - kl. 11-14 //        Stuen

Integrations-jul
 Julehygge for flygtninge, indvandrere og danskere. 

Her bliver sunget julesange, og julemanden har godter med. Alle er velkomne!
Arrangeret af Danske Flygtningehjælp - Frivilliggruppe i Roskilde

SØNDAG - kl. 15-17 //        Den Gamle Byrådssal

I Byens hus deltager medborgere i hinandens initiativer.
I 2022 har 402 forskellige arrangører skabt 2.759 samtaler, 

møder og events. Glæd jer til at deltage i 2023


