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

Der er obligatorisk tilmelding på facebook: Plexus Roskilde
Arrangeret af Plexus Roskilde

TIRSDAG - kl. 17-21 //        Under Gulvtæppet

Rundvisning i Byens hus
En hyggelig og personlig rundvisning, også for jer, der har lånt 

Den Gamle Byrådssal. Få svar på alle dine spørgsmål
Arrangeret af Byens hus’ sekretariat

ONSDAG - kl. 17-18 //        Stuen

Vegetarmad og Klima
Vi laver vegetarisk og vegansk mad med vores klima og miljø ordfører 

Marius Aggerholm, og snakker om hvad der skal gøres på det grønne område. 
Arrangeret af Radikal Ungdom Roskilde

ONSDAG - kl. 18-21 //        Under Gulvtæppet

Årsmøde i SUG afd. Øst
Seniorer Uden Grænser er en forening af seniorer, som via projekter og 

lokale aktiviteter, arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden
Arrangeret af Seniorer Uden Grænser afd. Øst

TORSDAG - kl. 14-17 //        Verdensrummet

Samtale-salon om dansk politik i krise 
I anledning af Grundlovsdagen. Begrænset antal billetter. 

Tilmelding nødvendig: krone80@gmail.com - senest 4. maj kl. 12
Arrangeret af Kathrine Krone Laurent og mediet Zetland

LØRDAG - kl. 14-15.30 //                Den Gamle Byrådssal og Online

Liberal Alliance Sjællands Storkreds
Hvordan skal regionen se ud efter Kommunal- og Regionalvalg 2021 hvem 

skal repræsentere den borgerlige fløj. Tilmelding nødvendig knud@knudd.dk
Arrangeret af Liberal Alliance Sjællands Storkreds

SØNDAG - kl. 14-16 //        Den Gamle Byrådssal

Roskilde Surround Festival 2021
Roskilde Surround Festival - tidligere kendt som Unplugged, fylder 

endnu engang byen med liv, med Open By Night til kl. 21 og musik i gaden
Arrangeret af Roskilde Unplugged Festival Forening

FREDAG og LØRDAG - kl. 17-22 // Roskilde byrum

Online Demokrati Fitness
I et demokrati skal du have andre med. Du skal kunne tale fra dit eget hjerte 
til andres. Kom og træn din mobiliseringsmuskel. Billetto.dk
Arrangeret af Byens hus’ sekretariat
MANDAG - kl. 16-17 //        Online

Tarmen som ven, sidste nyt om tarmflora
Ved denne debat skal vi se på, hvordan de fire slags biotika, kan give os en bedre 
tarmflora – og dermed give os vores madglæde, livsglæde og livsenergi tilbage
Arrangeret af FOF Roskilde
ONSDAG - kl. 14.45-17 //        Den Gamle Byrådssal

Hvordan lyder Roskilde?
Den svenske kontrabassist Jesper Nordberg spiller solokoncert til filmcollage af 
forskellige steder i Roskilde. Projektet modtager støtte fra Roskilde Kommune
Arrangeret af Jesper Nordberg Solo
ONSDAG - kl. 19.30-21 //        Den Gamle Byrådssal

Bogbyttedag
Giv, tag og byt brugte bøger. 
De overskydende bøger bliver stillet på bogbyttehylderne i Byens hus.
Arrangeret af Bogvennerne i Byens hus
LØRDAG – kl. 11–14 //        Stændertorvet v. Medborgerskabet.

Medborgerskabet
Medborgerskabet er en udendørs forlængelse af Byens hus.
Medborgerskabet er altid åbent, og her mødes vi, men ikke nødvendigvis
samtidig. Del tanker på tankevæggen, byt bøger og aflever lysstumper.
Hæng et opslag eller en plakat op om ting, der sker i Roskilde

Støttet af Liljeborgfonden og Nordea-fondens, lokalpuljen
ALLE DAGE - Medborgerskabet har altid åbent på Stændertorvet

Tankevæggen  i Medborgerskabet
Tankevæggen - et sted for refleksion, inspiration og fællesskab i 
en tid, hvor vi ikke kan mødes så meget, som vi gerne vil. 
I juni kan du dele, og inspireres af, tanker om ”hvad er det bedste ved 
sommer?”. Vil du gerne dele din tanke, men kan ikke komme forbi 
Medborgerskabet? Del dine tanker med os på Instagram, 
byenshus_roskilde med #medborgerskabet
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