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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

BGK holder åbent hus
Mød BGKs kunstfaglige leder og elever, se hvad de arbejder 

med på uddannelsen, og gå på ogdagelse i, om det er noget for dig. 
Arrangeret af Roskilde Kulturskole

ONSDAG - kl. 18-20 //        Verdensrummet

Åbent Forum “HOME in a Global World”
Sammen udforsker vi meninger, idéer og følelser. Åbent forum om udfordringer, 

dilemmaer og muligheder i arbejdet med at skabe rum for alle på flygtningeområdet. 
Arrangeret af Deep Democracy Denmark

ONSDAG - kl. 19-21 //        Den Gamle Byrådssal

Grøn, levende bymidte - hvordan?
Hvordan fremtidssikrer vi Roskildes bymidte, så den bliver klima- og natur-venlig? 

Bliv inspireret og vær med til at skabe ideer til den igangværende strategiproces.
Arrangeret af Grønt omstillingsforbund Roskilde

TIRSDAG - kl. 15.30-18 //        Den Gamle Byrådssal

Fuglerejse til Oman 
Foredragsholder Per Frydenlund var i 2022 på tur med andre fugle-entusiaster. 
Kom og hør om fuglelivet i Oman, der er rigt og varieret på trods af 80% af ørken.
Arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening Roskilde (DOF)
TORSDAG - kl. 18.30-21 //        Forsamlingen

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

TORSDAG 17-21 + LØRDAG - kl. 10-20 //        Stuen

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

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. 16-20 //        Under Gulvtæppet

09

23
24
26
28

19

Energikrise og bæredygtige investeringer
Klima, økonomi og sikkerhedspolitik. Gode grunde til at lave investeringer, 
og det åbner op for attraktive investeringsmuligheder de kommende år.
Arrangeret af Dansk Aktionær Forening, koster 100 kr - tag en ven med gratis
TORSDAG - kl. 19-21 //        Den Gamle Byrådssal

Fransk kunst efter Revolutionen
Kunsthistoriker Lene Burkard, holder foredrag om fransk kunst efter Revolutionen. 
Hør om Realismen, Modernismen og Impressionismen m.m. 50 kr. for gæster.
Arrangeret af Alliance Francaise
TORSDAG - kl. 19.30-22 //        Den Gamle Byrådssal

Debatmøde om Rusland/Ukraine
Debatmøde om Rusland/Ukraine om baggrunden for 
krigen og om perspektiverne for begge lande.
Arrangeret af Netværk Mod Fattigdom
FREDAG - kl. 18.45 //        Den Gamle Byrådssal

Enneagramcafé for unge
Et tilbud for unge der har lyst til at blive klogere på enneagrammet - et værktøj til 
bl.a. personlig udvikling og menneskeforståelse. Små oplæg og samtaleøvelser.
Arrangeret af Enneagrammet for unge til unge
FREDAG - kl. 12-16 //        Orangeriet

Klima-bistro
Vi laver spændende grøn mad sammen, og snakker om hvad der sker på 
klima-fronten. Koster 50 kr. - 40 kr. for studenter og medlemmer.
Arrangeret af Roskilde Klima-netværk
TIRSDAG - kl. 17-20 //        Under Gulvtæppet

Samtalesalon
For alle, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. Mest af alt minder det 
om en hyggelig aften på café, med gode samtaler om Forbundethed med samfundet. 
Arrangeret af Demokratimagerne
SØNDAG - kl. 16-19 // Hele 1. sal


