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Green Friday Byttemarked
Et hyggeligt alternativ til merforbruget. 
Det er som de andre år et byttemarked uden modkrav midt i Roskilde.
Arrangeret af Sascha Faxe
FREDAG - kl. 14.30-18.30 //        Stuen

Byens Ord
Har du en digter gemt i dig? Så vær med til vores åbne scene, 
hvor du kan læse og lytte til poesi fra erfarne såvel som nye stjerner.
Arrangeret af Byens Ord v. Hverdagspoeten og Martin Bomholtz
FREDAG - kl. 18-21 //        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. 16.30-19 //        Under Gulvtæppet

Fundraising-WS: Fra idé til ansøgning!
Vi bygger videre fra den 1/11. Du går herfra med en klarhandlingsplan for, 
hvad de skal gennemføre for at komme fra idé til færdig ansøgning.
Arrangeret af Byens hus og TIFULGEPÅTAGET
TORSDAG - kl. 17-20 //        Stuen

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

Julemarked i Den Gamle Byrådssal
En stemningsfuld weekend, hvor lokale og kreative sjæle indtager hele salen 
med alle deres flotte værker og unik hjemmelavet brugskunst.
Arrangeret af Julemarked
LØRDAG og SØNDAG - kl. 10-17 //        Den Gamle Byrådssal

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

Forsamling om Lokal Demokratideltagelse
Til ‘Forsamling om’ deler vi viden, ideer, holdninger, og skaber handling. 
En post-corona indsprøjtning til det lokale og hverdagsdemokratiet!
Arrangeret af Byens hus
ONSDAG - kl. 17-20 //        Den Gamle Byrådssal

Foredrag med Esben Dalgaard
Skuespilleren Esben Dalgaard, fortæller ærligt og intenst om livets udfordringer, 
før og efter at have fået konstateret alvorlig Modermærkekræft stadie 4.
Arrangeret af Kræftens Bekæmpelse
MANDAG - kl. 17-20 //        Den Gamle Byrådssal

19.
+ 20.

Tors
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

Hvad kan vi bruge EU til?
Hør den konservative EU parlamentariker Pernille Weiss fortælle om, 

hvad der arbejdes med i EU parlamentet og hvilke udfordringer der er.
Arrangeret af Roskilde Konservative

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

Fundraising-WS: Realiser dit projekt!
Workshoppen for dig med en projektidé. Målet er klart: at blive klædt på 

til at hente flere midler hjem fra fonde og puljer til udviklingsprojekter.
Arrangeret af Byens hus og TIFULGEPÅTAGET

TIRSDAG - kl. 17-20 //        Stuen

Folketingsvalg i Skjoldungernes Land
Gennem en analyse af demokratiets og retsstatens forudsætninger, 

gennemgår Kaare R. Skou det danske demokratiske systems udvikling. 
Arrangeret af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

SØNDAG - kl. 14-17.15 //        Den Gamle Byrådssal

Valgfest DEMOKRATIET i FÆLLESSKAB!
Alle - også dig som ikke kan stemme - bydes ind til en aften fyldt med spændende 

spørgsmål, der spænder vidt og bredt, når vi sammen udøver demokrati!
Arrangeret af Demokratimagerne

TIRSDAG - kl. 18 //        Den Gamle Byrådssal

Bliv Demokrati Fitness træner!
Vær med til, at give andre en sjov oplevelse der også er med til at give mod på at 

deltage i demokratiet. Gratis for dig der er maks. 25 år gammel og bor i Kommunen. 
Arrangeret af Byens hus

LØRDAG - kl. 11-18 // Flere lokaler

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

Identitetskriser på Østfronten
Vil du vide mere om, hvad der skete på Østfronten efter Sovjetunionens kollaps? 

Tag med på en spændende, humoristisk og levende illustreret rejse. Koster 100 kr.
Arrangeret af FOF Roskilde

TIRSDAG - kl. 17-18.15 //        Den Gamle Byrådssal

Åbent hus, Investorugen
DAF Roskilde afholder åbent hus, i forbindelse med Dansk Aktionærforenings 

Investoruge. Dagsordenen for aftenen kommer når vi nærmer os datoen.
Arrangeret af Dansk Aktionær Forening

ONSDAG - kl. 17-19 //        Den Gamle Byrådssal


