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Bogbyttedag
Kom og tag den bog/bøger du gerne vil læse. Sæt de bøger som andre kan 
få glæde af. Vi står parat til gode samtaler om bøger, for os der elsker at læse
Arrangeret af Bogbytterne
LØRDAG - kl. 11–14 //        Stændertorvet v. Medborgerskabet.

Familieklub - vil du være frivillig?
Hele Danmarks Familieklub er et civilsamfundsprojekt, som har til formål at 
skabe lokale fællesskaber ved at samle børnefamilier og et team af frivillige
Arrangeret af Hele Danmarks Familieklub - Roskilde afd.
ONSDAG - kl. 16.30-19.30 //        Under Gulvæppet

Få styr på hormonerne
Hør om videnskabens anbefalinger til overgangsalderens symptomer. 
Og om hvordan vi kan supplere med de naturlige behandlingsformer
Arrangeret af FOF Roskilde 
TIRSDAG - kl. 17-18.15 //        Den Gamle Byrådssal

“Husk nu, det må ikke blive for rosenrødt”
...sagde Lise Nørgaard, til Rie Freja Ørnemark, når hun skulle skrive en biografi 
om hende. Kom og hør historierne, til foredraget om bysbarnet Lise Nørgaard
Arrangeret af FOF Roskilde - tilmelding via hjemmeside
TIRSDAG - kl. 17-19 //        Den Gamle Byrådssal
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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

Folkeuniversiteternes dag
Hvordan kan skoven bidrage til løsninger af biodiversitet- og klimakrisen, og 
samtidig fortsætte med at levere træ? Lær om bæredygtig skovdrift og skovens roller
Arrangeret af Folkeuniversitetetet Skjoldungernes land
LØRDAG - kl. 14-18 //        Den Gamle Byrådssal

Dungeons & Dragons Dag
Kom og spil Dungeons and Dragons. Vi spiller i 3-4 timer og spiser efterfølgende 
pizza. Der er også begynderbord og et junior-bord Vel mødt, kære eventyrere!
Arrangeret af Teaterkilden - Roskildes Vækstlagsscene
SØNDAG - kl. 12-18 //                                         Flere lokaler

Klimakaravanen i Roskilde
Klimakaravanen er en vandrende højskole, der kommer til Roskilde for at 
skabe dialog, events, debat og møder mellem mennesker
Arrangeret af Roskilde klimanetværk 
ONSDAG og TORSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

Flagdag for udsendte og veteraner
Veteraner, soldater, pårørende og andre interesserede til gudstjeneste i 

Roskilde Domkirke kl. 15.30, efterfulgt af reception i Den Gamle Byrådssal 
Arrangeret af Roskilde Kommune og Jyllinge Sogn
MANDAG - kl. 15.30-17 //        Den Gamle Byrådssal

Stuevært-workshop i Byens hus
Kunne du tænke dig, at afholde en aktivitet i Stuen? Så skal du med på denne 

workshop. Når et arrangement afholdes her, er du nemlig både arrangør og vært
Arrangeret af Byens hus

ONSDAG - kl. 16-17 //        Stuen

At være pårørende
Prostatakræftforeningen inviterer til en aften om at være pårørende, 

med Camilla Schrøder, der er Specialist i Sundhedspsykologi. 
Arrangeret af Patientforeningen PROPA Lokalafdeling Roskilde

TORSDAG - kl. 19 //        Den Gamle Byrådssal

Sundhedsdagen 
Hestetorvet og Stændertorvet vil summe med sundhed i form af 

forskellige boder, konkurrencer og sjove aktiviteter for hele familien
Arrangeret af Roskilde Kommune

LØRDAG - kl. 10-14 //        Stændertorvet og Hestetorvet

Folketingsvalg i skjoldungernes land
Journalist Kaare R. Skou giver et historisk tilbageblik på det svære 

demokrati i vores lokalområde. Som optakt til det forestående folketingsvalg 
Arrangeret af Folkeuniversitetetet Skjoldungernes land, 100 kr. for at deltage

SØNDAG - kl. 14.45-17.15 //        Den Gamle Byrådssal

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

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

TORSDAGE - kl. 17-21 - LØRDAGE - kl. 10-20 //        Stuen

Røde Kors Roskilde fejrer 100 år
 Kom og skål for de mange frivillige, der har bidraget til arbejdet 

gennem årene, og hør om, hvad der er aktuelt i Røde Kors Roskilde 
Arrangeret af Røde Kors Roskilde

FREDAG - kl. 14-15.30 og 17.30-19 - LØRDAG - kl. 10-14 // 1. sal


