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Sammen om Touren - viskaber.roskilde.dk
Hvordan får vi alle de gode ideer samlet og vakt til live? 
Kom forbi og lær at bruge viskaber.roskilde.dk 
Arrangeret af Roskilde Kommune
MANDAG - kl. 15-16 og 18.30-19.30 //                              1. sal

Infomøde om Tour de France official
Vil du være med til at sørge for at cykelløbet bliver afviklet sikkert og sjovt, 
for både rytterne og alle heppende fans? Alle er velkommen
Arrangeret af Roskilde Kommune
TIRSDAG - kl. 16-18 //        Den Gamle Byrådssal

Carpe-Verbum Open Word Workshop
WoWiWo’s ”augmented reality” word workshop med digter/dramatiker
Peter Campbell Bensted er for alle unge mellem 15-30 år
Arrangeret af WorldWideWords, TiFuglePåTaget & Byens hus
TIRSDAG - kl. 16-20 //        Stuen

Tour de France i din gade
Morgenmad og dialog om det at bo i bymidten under Tour de France. Mød program-
leder Pernille Kapler Andersen og Rune Grimsbo fra Veje og Grønne områder
Arrangeret af Roskilde Kommune
ONSDAG - kl. 8-9.30 //        Den Gamle Byrådssal

Syworkshop: Sy bukser af genbrug
Kom og vær med på første workshop af 4, hvor du lærer at sy flot tøj af tekstil 
genbrug. Pris: 100 kr. for mere info skriv til Louise på luvpaany@gmail.com
Arrangeret af Louise fra Luvpaany
ONSDAG - kl. 17-21 //        Stuen

Forsamling om Klimaferie
Forskere, turismeaktører og indbyggere i ‘Fjordlandet’ samles for at dele viden, ideer, 
holdninger og skabe handlinger. Kom, hvis du synes turisme og klima er vigtigt
Arrangeret af Aarhus Universitet, RUC, VisitFjordlandet & Byens hus
TORSDAG - kl. 16.45-20.30 //        Den Gamle Byrådssal

Flagdag for veteraner
Roskildes soldaterveteraner og deres pårørende bliver fejret med parade, 

taler og lidt til ganen. Tilmelding til receptionen: amaliedn@roskilde.dk 
Arrangeret af Roskilde Kommune, Danmarks-Samfundet Roskilde & omegn

SØNDAG - kl. 15.45 //               Stændertorvet & Den Gamle Byrådssal

Lancering af Aftenskole FORA Roskilde
Vi arbejder med bæredygtighed, håndarbejde og mangfoldighed. Kom og mød 
vores underviserer til vores lancering. Vi sørger for drikkelse og godt selskab
Arrangeret af FORA Roskilde
ONSDAG - kl. 18-20 //        Den Gamle Byrådssal

‘Bare Spørg’ i Byens hus
Byens hus’ venner sidder i stuen, og er klar på at samtale og svare på spørgsmål. 

Forskellige dage, tider, personer og vidensområder 
Arrangeret af Byens hus

   Se byenshusroskilde.dk/barespoerg //        Stuen

Online Demokrati Fitness
Træn dine demorkatimuskler, så du bliver bedre til at deltage i demokratiet. 

Det tager kun 30 minutter - og det er sjovt
Arrangeret af Byens hus & Demokrati Fitness træner Dan Kreutzfeldt

MANDAG - kl. 12-12.30 //        Online

Futures in Global Politics Workshop
Hvordan tænker og skriver vi om fremtiden om global politik? 

I den her workshop, diskuterer studenter deres vision for de næste 100 år
Arrangeret af HGP22 gruppen & RUC

MANDAG og ONSDAG - kl. 12-17 //        Forsamlingen

Sammen om Tour de France
I fællesskab går vi fra idé til virkelighed og gul folkefest. Vi udvikler idéer, 
rådgiver om TdF-puljen, og laver planer for gennemførelse
Arrangeret af Roskilde Kommune
MANDAGE - kl. 16-18 //                              1. sal
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Mød en Byråds-kandidat
Mød nogle af de opstillede til kommunalvalget og få en snak om 

lokaldemokrati og mærkesager. Kommunalvalget er den 16. november 
Arrangeret af Partier og kandidater, der stiller op i Roskilde

LØRDAGE - kl. 10-14 //        Stændertorvet
lørlør
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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

Sundhedsdagen er tilbage!
Temaet er ‘Sundhed i Fællsskab’, når vi for 25. gang  fejrer sundhedsdag i Roskilde. 

Boder og aktiviteter for hele familien spreder sig i hele bymidten   
Arrangeret af Roskilde Kommune & foreninger

LØRDAG - kl. 10-14 //        Hele Bymidten

Walking Landscapes
10 kunstnere vandrer. Én kunstner hver dag. I 12 timer vandrer de mellem 

bymidten og Sct. Hans. Du er inviteret med – i landskabet eller på live-stream
Arrangeret af Byens hus, Metropolis & Aaben Dans mfl.
ALLE DAGE // byenshusroskilde.dk/walkinglandscapes    


