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Plexus Roskilde JA eller NEJ 1. juni
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
TIRSDAGE og TORSDAGE - kl. 17-21 //
Under Gulvtæppet

Valgmøde om forsvarsforbeholdet med paneldebat. I panelet deltager
Dansk Folkeparti, SF, Det Konservative Folkeparti og Folkebevægelse mod EU
Arrangeret af Folkebevægelsen mod EU Roskilde/Lejre
ONSDAG - kl. 19 //
Den Gamle Byrådssal

Workshop i genanvendelse af tøj Sing Along Neo-højskole
Kom til workshop og lav f.eks. små stofposer ud af bukseben,
hundelegetøj ud af gamle t-shirt og tæpper ud af hullede sokker
Arrangeret af Grøn Hverdag
TORSDAG - kl. 18.30-20 //
Stuen

Kom med til en hyggelig aften med Nicholaj Siltan og hans med-musikere
der inviterer til torsdags-koncert i Stuen
Arrangeret af Nicholaj Siltan
TORSDAG - kl. 17 //
Stuen

Aktier med Michael Friis Forsvarsforbeholdet – ja eller nej?
Stil spørgsmål om aktier til Michael Friis, der er kendt fra millionærklubben og
H.C. Andersen Capital. Tilmelding: www.shareholders.dk/events
Arrangeret af Dansk Aktionærforening, Roskilde
TORSDAG - kl. 19-21 //
Den Gamle Byrådssal

1. juni skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad indeholder det forbehold,
hvorfor har vi det og hvordan vil det se ud bagefter? Tilmelding: www.aof.dk
Arrangeret af AOF Roskilde
FREDAG - kl. 16-18.30 //
Den Gamle Byrådssal

Demokrati Fitness Camp Ukrainsk kultur dag
Er du mellem 15-25 år og vild med demokrati? Bliv Demokrati Fitness Træner en
del af et stort fællesskab om demokratisk selvtillid
Arrangeret af Byens hus
FREDAG - kl. 10-17 //
Den Gamle Byrådssal

Lær om ukrainsk kultur og national tøj “Vyshivanka”. Klubben forbereder ukrainsk
national dans og ukrainske sange som underholding til denne dag
Arrangeret af Ukrainsk klub i Roskilde
SØNDAG - kl. 11-16 //
Den Gamle Byrådssal

Opdag Byens hus Debat om forsvarsforbeholdet
I anledning af husets 7 års fødselsdag inviteres du til snak, snøfler, rundvisning og
Bare Spørg. Kom og hør hvad Byens hus kan være for dig
Arrangeret af Byens hus og venner
LØRDAG - kl. 10-14 //
Stændertorvet

I aften skal det handle om det snarlige valg,
om hvorvidt vi skal beholde Danmarks forsvarsforbehold eller ej
Arrangeret af Radikal Ungdom Roskilde
MANDAG - kl. 18-21 //
Under Gulvtæppet

GUL FØRFEST - Et wunderkammer i gult Himmelske Dage i Byens hus
En tour de inspiration over den gule farve. Vær med til at lave installationer som
indgår i en udstilling i Spunken i forbindelse med Tour de France
Arrangeret af Genskab og AlleTidersTour
LØRDAG - kl. 13-15 //
Stuen

Kirkefestivalen Himmelske Dage sætter fokus på livets store spørgsmål gennem
talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig andagter og gudstjenester
Arrangeret af Himmelske Dage
Find lokaler, tidspunkter, og programmet på www.himmelskedage.dk

Byens Ord - Fødselsdags-Speciel Alraman Amana & Zouhair Shlaiba
Et særarrangement hvor alle hærdede som beyndere, kan deltage i vores åbne
poesiscene. Del dine ord, uanset om det er poesi, prosa, rap eller sang
Arrangeret af Hverdagspoeten, Martin og Sif
LØRDAG - kl. 10-14 //
Stuen

En musikalsk poesiaften, hvor den svenske komponist Agnes Kofoed Christianson
møder den Roskilde-baserede forfatter Zouhair Shlaiba
Arrangeret af Lynx Performance med støtte fra Roskilde Kommune
SØNDAG - kl. 19-20.30 //
Den Gamle Byrådssal

Enneagramcafé fra unge til unge GUL FØRFEST: Strik, mal, klip og sy
Teori og samtale om temaer indenfor Enneagrammet (selvudvikling- og personlighedstypeteori). Læs mere på fb-gruppen “Enneagrammet fra unge til unge”
Arrangeret af Sofie og Christine, 23 år og Enneagram-nørder
SØNDAG - kl. 12-16 //
Orangeriet

Kom og sy vimpler, lav vindmøller og strik cykelhjul. Vi har alt der er brug for.
Alle kan være med og vi har også brug for dig og dit gode gule ”skrald”
Arrangeret af Genskab og AlleTidersTour
TIRSDAG - kl. 16-18 //
Stuen
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