
Den Gamle Byrådssal
Elevator bag bygningen

Under Gulvtæppet
Indgang bag bygningen

Verdensrummet Forsamlingen

Medborgerskabet / Stændertorvet Tankerummet DagligstuenGrundsmag Stuen
Lift til lokalet

Mellemrummet TidsrummetOrangeriet

Frirummet

Indgang

Online

Denne plakat samler flere arrangører - 
der kan komme ændringer - hold dig opdateret på 

www.byenshusroskilde.dk/detsker

13
13
21
21
24
25
27
28

05
05

Demokrati til debat 
Hvad er demokrati? Er vi alle lige? Hvor og hvordan opstod det? Hvad kan 

historien fortælle om det moderne demokrati? Debat arrangement, pris: 100 kr.
Arrangeret af Isabelle Pollet (oplysningforbund ROSA)

TIRSDAG - kl 18.45-21.10 //        Den Gamle Byrådssal

Bare Spørg i Byens hus
Byens hus’ venner sidder i stuen, og er klar på at samtale og svare på sprørgsmål. 

Forskellige dage, tider, personer og vidensområder
Arrangeret af Byens hus

Se byenshusroskilde.dk/barespoerg //        Stuen

Mød en Byråds-kandidat 
Mød nogle af de opstillede til kommunalvalget og få en snak om 

lokaldemokrati og mærkesager. Kommunalvalget er den 16. november
Arrangeret af Partier og kandidater, der stiller op i Roskilde 

LØRDAGE - kl. 10-14 //        Stændertorvet

Et sort hul – ven eller fjende
Fortælleforedrag om depression, vejen ind og ud, og et billede af at sidde midt i det. 
Kan det vendes til noget positivt? Kan en fjende blive en ven? 
Arrangeret af FOF Roskilde
ONSDAG - kl. 15-17 //        Den Gamle Byrådssal

Syworkshop: Sy bluse af genbrug
Kom og vær med på 2. workshop af 4, hvor du lærer at sy flot tøj af tekstil genbrug. 
Pris: 100 kr. For mere info, skriv til Louise på luvpaany@gmail.com
Arrangeret af Louise fra Luvpaany
ONSDAG - kl. 17-21 //        Stuen

Saft og Kraft  - for dig i 3.-6. klasse
Vær med til æblemosteri og saftkogning i efterårsferien. 
Vi smøger ærmerne op og laver lækkerier af efterårets frugter og bær
Arrangeret af Grundsmag og SJOV FERIE
TORSDAG - kl. 10-13 //        Under Gulvtæppet

Online Demokrati Fitness - Kompromis
I et demokrati er der aldrig 100% enighed. 
Sammen træner vi kompromismusklen!
Arrangeret af Byens hus
TORSDAG - kl. 16-16.30 //        Online

Syng Dansk med Visens Venner
Vi tager forskud på ”Spil Dansk Ugen” (uge 44) med solistviser og fællessange. 
Alle sange synges på dansk. Fri entre. Alle er velkomne
Arrangeret af Visens Venner
SØNDAG - kl. 14-16 //        Den Gamle Byrådssal

Hvad skal du efter 9. klasse?
Bliv klogere på hvilke muligheder du har. Sammen finder vi dine styrker, 
kompetencer og interesser – så du bliver klar til at vælge retning
Arrangeret af Roskilde Uddannelsesvejledning
MANDAG - kl. 15-19 //        Den Gamle Byrådssal

Migræne? Mød Dansk HovedpineCenter
Professor Rigmor Jensen fra Dansk HovedpineCenter (DHC) i Glostrup fortæller 
om de seneste nyheder om nye mediciner og behandlinger
Arrangeret af Migræne Danmark, patientforening for migrænikere
ONSDAG - kl. 19-21 //        Den Gamle Byrådssal

Visionsdag for Roskildes 19-29-årige
Har du ideer til, hvordan Roskilde kommune bliver et endnu bedre sted at 
bo og leve? Fokus er på jeres ideer til by, nærområde og demokratiet
Arrangeret af Ungdomsbureauet, Byens hus, NExTWORK
TORSDAG - kl. 9-16 //        Den Gamle Byrådssal

Planteworkshop
Vi planter stiklinger, laver kokodamas og laver plantevinduer. 

Kom med!
Arrangeret af Plexus Roskilde

TIRSDAG - kl. 17-20 //        Under Gulvtæppet
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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. 17-19 //        Under Gulvtæppet
manman
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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

Skolevalgsforberedelse
Vi snakker alt fra debat, praktik og ja, hygge! Vi spiser lidt sammen inden og 

skal derefter hører et oplæg, som springbræt for vores debat
Arrangeret af Radikal Undgom Roskilde

MANDAG - kl. 17-21 //        Den Gamle Byrådssal

Roskilde Tager Snakken
Tag del i Organdonationsdagen, hvor du kan høre tre oplæg med 

forskellige vinkler på organdonation. Kom og tag snakken
Arrangeret af Roskilde Tager Snakken

LØRDAG - kl. 15-17 //        Den Gamle Byrådssal

Valget om psykisk helbred
Valgmøde om psykiatrien i Region Sjælland. Kom og vær med til at 

stille spørgsmål og give input til de kommende regionspolitikere
Arrangeret af SIND Kreds Sjælland og Roskilde Lejre lokalafdeling

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

Forsamling om STEM MED
Fællesskaber er afgørende for om man stemmer. Vil du og dit fællesskab være
 med til at få alle til at føle sig velkomne til kommunalvalget til november? 
Arrangeret af Byens hus og Roskilde kommune
TIRSDAG - kl. 16.30-21 //         Den Gamle Byrådssal


