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Husk dit coronapas, og hold dig 
opdateret om corona-forhold  i Byens hus på

www.byenshusroskilde.dk/corona 
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Plexus Roskilde
Vi har hygge, brætspil, snak og fællesspisning for ensomme unge ml.
18-35 år. Der er obligatorisk tilmelding på Facebook: Plexus  Roskilde
Arrangeret af Plexus Roskilde
TIRSDAG  og  MANDAG - kl. 17 //        Under Gulvtæppet

Gavebord: Skrald til skat
Tjek listen ud på www.byenshusroskilde.dk/ønskeliste. 
Måske har du en slikautomat eller træbøjler i overskud.

Arrangeret af Byens hus Roskilde
LØRDAGE -  kl. 10-13 //        Stuen

Pelle Dragsted og “Nordisk socialisme”
Visionær debat. Pelle Dragsted diskuterer sin nye spændende bog “Nordisk 

socialisme” med Finn Sørensen, tilmelding til roskilde@enhedslisten.dk
Arrangeret af Enhedslisten - de rød-grønne

TORSDAG - kl. 19 //        Online/Zoom

Rundvisning i Byens hus
Primært for jer, der har lånt Den Gamle Byrådssal 

- husk du skal have et gyldigt coronapas
Arrangeret af Byens hus Roskilde

TIRSDAG - kl. 17 //        Stuen

Kunst i Pinsen
Årligt tilbagevendende begivenhed, hvor kunstnere, kunsthåndværkere,
gallerier og midt- og vestsjællandske kommuner åbner dørene for publikum
Arrangeret af Roskilde kulturskole, BGK
SØNDAG  og  MANDAG - kl. 11-17 //                             Flere lokaler

Foredrag om Aznavour
Kom op af lænestolen og kom til spændende foredrag med 
Alliance Francaise om Aznavour i Den Gamle Byrådssal
Arrangeret af Alliance Francaise
TIRSDAG - kl. 19 //        Den Gamle Byrådssal

Hjælp med at gøre Roskilde vildere
Mere og bedre lokal natur. Små oplæg og gruppesnakke om at være vild 

med vilje. Måske som springbræt til aktivitet lokalt eller på tværs. 
Arrangeret af DN Roskilde

TORSDAG - kl. 19 //        Online/Zoom

Det Grå Guld Synger - Stemmetræning
Begynderhold, sang og stemmetræning for seniorer. Små hold, god afstand. 
Pris: 75 kr pr. gang. Tilmelding, skriv til: hej@natashiaevitasang.dk
Arrangeret af Natashia fra NatashiaEvitaSang
TORSDAG - kl. 9.30 //        Under Gulvtæppet

HURRAAA
Byens hus fylder 6 år. Fejring med ’bobler’, bogbytte og ’Roskilde hjælper hinanden 

IRL’. Psst: på ønskesedlen står der: værktøj, grønne fingre og et udstoppet vildsvin 
Arrangeret af Byens hus Roskilde

LØRDAG  - kl. 10 //        Stændertorvet

Bogbyttedag
Giv, tag og byt brugte bøger. De overskydende bøger bliver stillet på

bogbyttehylderne i Byens hus. Arrangementet rykker ind ved dårligt vejr
Arrangeret af Bogbytterne i Byens hus

LØRDAG - kl. 10.30 //        Stændertorvet v. Medborgerskabet

Empatimusklen skal i sommerform! 
Til online Demokrati Fitness træner vi irritationer og 

fordomme væk, ved at styrke vores empatimuskel
Arrangeret af Byens hus’ Sekretariat

ONSDAG - kl. 08.30 //        Online - tilmelding via biletto.dk 

Åbning af “Kunst i Pinsen”
Mød de unge kunsttalenter fra det BGK Roskilde – og se hvad der rører sig i 
 den unge kunst. Her udstilles tegning, maleri, foto, animation og meget mere
Arrangeret af Roskilde kulturskole, BGK
LØRDAG - kl. 11-17 //                             Flere lokaler

Medborgerskabet
Medborgerskabet er en udendørs forlængelse af Byens hus. 
Medborgerskabet er altid åbent, og her mødes vi, men ikke nødvendigvis 
samtidig. Del tanker på tankevæggen, byt bøger og aflever lysstumper.Hæng 
et opslag eller en plakat op om ting, der sker i Roskilde 

Arrangeret af Byens hus’ sekretariat, støttet af Liljeborgfonden
ALLE DAGE - Medborgerskabet har altid åbent på Stændertorvet
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