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Familieklub - Kom og leg med os
Vi samler børnefamilier og frivillige hver anden uge til leg og fælles måltid. Plads til 
alle typer af børnefamilier, både dem med overskud og dem der trænger til pusterum.
Arrangeret af Hele Danmarks Familieklub - Roskilde afd.
ONSDAG - kl. 16.30-19.30 //        Under Gulvæppet

FN som fredsforhandler?
På selve FN-dagen er der paneldebat om FN’s rolle i krigen i Ukraine. 
Kom og lyt til Ida Harsløf, kvindernes internationale liga for fred og frihed mfl.
Arrangeret af Fredsinitiativ Roskilde
MANDAG - kl. 19-21 //        Den Gamle Byrådssal

Fugle i Roskilde fjord
Roskilde fjord har et meget rigt fugleliv. Kom og lær om fuglelivet sommer og vinter 
samt om de markante ændringer, der er sket gennem årene og de mulige årsager.
Arrangeret af Fredsinitiativ Roskilde
MANDAG - kl. 18.30-21 //        Verdensrummet

Hvad er Dark Tourism?
Hvorfor opsøger mennesker steder, hvor tragiske begivenheder har fundet sted? 
I dette foredrag fortæller historikeren Rune Edberg om fænomenet Dark Tourism.
Arrangeret af FOF Roskilde - Entré 100 kr.
TIRSDAG - kl. 17-18.15 //        Den Gamle Byrådssal

Klima-bistro
Stedet og tiden hvor interesserede mødes, laver mad sammen og 
snakker om klima og klimakamp - Entré 70 kr.
Arrangeret af Roskilde Klima-netværk
ONSDAG - kl. 17-19.30 //        Under Gulvtæppet

Fernisering - Walking Landskab 
2021 drog Roskilde-kunstnere ud på vandringer, for at formidle vores 
landskaber i en forandringens tid. Oplev udstillingen, mød kunstnerene.
Arrangeret af Byens hus, TIFUGLEPÅTAGET, Metropolis Landscapes
TORSDAG - kl. 17-19 //        Stuen

Lev for det halve og få det hele
Går du også og drømmer om at knække koden til en klimavenlig hverdag med 
balance i familie- og arbejdslivet? - Entré 80 kr.
Arrangeret af Roskilde Klima-netværk
MANDAG - kl. 19-21.30 //        Den Gamle Byrådssal

Indblik i investeringsverdenen
Kom og hør Per Juul fra Value Invest fortælle hvordan han ser nutid og 
fremtid i investeringsverdenen - Entré 100 kr.
Arrangeret af Dansk aktionær forening
TORSDAG - kl. 19-21 //        Den Gamle Byrådssal
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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-Danmark

MANDAGE - kl. 17 //        Under Gulvtæppet - Orangeriet den 10.

Du kan godt - rygestop med NADA
Rygestop-tilbud til borgere i Roskilde Kommune med 

psykosociale udfordringer. Et åbent og gratis tilbud. 
Arrangeret af Roskilde Kommune

ONSDAGE - kl. 10-12 //        Dagligstuen 

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

Vil du være frivillig i Byens hus?
Så kom med til dette uformelle arrangement, hvor vi hilser på hinanden, taler

 om muligheder og typer af frivillighed, og ser på hvad du ønsker at være med til. 
Arrangeret af Byens hus

ONSDAG - kl. 18-19 //        Stuen

Sindets dag
Gør mental sundhed og velvære for alle til en global prioritet! Vi starter på 

Hestetorvet med et fakkeloptog og slutter i Byens hus, med pizza, taler og musik.
Arrangeret af Foreningen for børn med angst

ONSDAG - kl. 18.30 //        Den Gamle Byrådssal

Kina efter Corona 
Nedlukninger der trætter folket. Valget mellem Rusland og Vesten i Ukraine-

konflikten. Jan Larsen fortæller om udfordringerne i dagens Kina - Entré 100 kr.
Arrangeret af AOF Roskilde 

ONSDAG - kl. 18.30-21.30 //        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


