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Lysfest 2023
Lysfesten 2023 bliver ganske særlig. Det bliver en strømbesparende Lysfest med 

levende energikilder, som sol, bevægelse og ild af genbrugsenergikilder. 
Vi glæder os til at se dig - og husk at sluk for strømmen. Vi ses til Lysfest!

Arrangeret af Kulturstrøget

27

Koncertprøve
Roskilde Salonorkester holder åben øveprøve forud Nytårkoncert. 

Kom og nyd den skønne musik. 
Arrangeret af Roskilde Salonorkester

MANDAG - kl. 14-18 //        Den Gamle Byrådssal

Indsamling af lysrester og glas
ALLE lysrester og –stumper kan bruges, materialet er ikke afgørende. 

Tag den lille beholder til fyrfadslysene med, og alle de glas du tømt på sild, 
syltetøj, rødbeder og andet julegodt. TIl Lysfest forvandles de fra Skrald til Skat.

Arrangeret af Byens hus

02
04

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

04
Opfølgning på Forsamling 

Hvad enten du var med til Forsamling om Lokal Demokratideltagelse i november 
eller ej, så kom og få en snak og lidt sparring på din idé eller dit projekt. 

Arrangeret af Byens hus
ONSDAG - kl. 18-19 //        Orangeriet
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50 år i EU -  klima og natur

Folkebevægelsen mod EU skyder 2023 i gang med en spændende 
diskussion om EU’s indflydelse på natur, klima og miljø.
Arrangeret af Folkebevægelsen mod EU Roskilde/Lejre

TIRSDAG - kl. 19 //        Den Gamle Byrådssal

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
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EU’s energiunion
Folkebevægelsen mod EU holder oplæg om EU og energipriser og hvad 
vi kan gøre for at oplyse om dens medansvar for de stigende energipriser.
Arrangeret af Folkebevægelsen mod EU Roskilde/Lejre
TIRSDAG - kl. 19-21.30 //        Orangeriet

En rejse, to røvere, én roman
Rejseforedrag med den prisbelønnede forfatter og computerspilforfatter Morten 

Brunbjerg. Om at kæmpe for det liv, man vil leve, og at gøre sin hobby til sit arbejde.
Arrangeret af FOF Roskilde

TIRSDAG - kl. 17-18.15 //        Den Gamle Byrådssal
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Samtalesalon
For alle, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. 
Mest af alt minder det om en hyggelig aften på en cafe. Temaet er Forbundethed.
Arrangeret af Demokratimagerne
SØNDAG - kl. 16-19 // 1. sal
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Skriv dit eget haikudigt! 
Temaet er lys og fællesskab og digter/dramatiker Peter Campbell Bensted 
inspirerer til ordleg. Digtet kan du udsige til Lysfest på Stændertorvet. 
Arrangeret af Byens hus og WorldWideWords
TORSDAG - kl. 14.30-16.30 //        Stuen

Lav din egen lampe af lysrester!
Op til lysfesten kan folk komme forbi Byens hus og producere lamper af 
rester fra stearinlys. Der vil være værter til at hjælpe folk med at lave lampen.
Arrangeret af Byens hus og Tifuglepåtaget
ONSDAG  og FREDAG - kl. 15-18 //        Stuen

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

Bogbyttedag
Kom og tag den bog/bøger du gerne vil læse. Sæt bøger som andre kan få glæde af. 
Vi står parat til gode samtaler om bøger for os som elsker at læse
Arrangeret af Bogbytterne
LØRDAG - kl. 11-14 //        Medborgerskabet / Stændertorvet
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Syng mørkets kræfter væk! 
Vi øver sangen ”Lygtemanden”, så vi er klar til lys-happening kl. 18, hvor vi på 
Stændertorvet vil synge den gamle skjaldesang om kampen mellem lys og mørke.
Arrangeret af Byens hus, Roskilde Synger og Erindringsfabrikken
FREDAG - kl. 17-17.45 //        Stuen


