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Online Demokrati Fitness – 
er du nysgerrig?

I et demokrati har vi brug for nysgerrighed – for at lære 
af hinanden, være åbne og udvikle vores samfund. 

Styrk dine demokratimuskler, med Byens hus

Arrangeret af Byens hus’ sekretariat
TIRSDAG - kl. 19.30 - Tilmelding på Billetto.dk

Ny parkeringsordning i Roskilde!
Fra den 6. april er der ny parkeringsordning, så fremover 

bliver det endnu nemmere at besøge og deltage i bymidten. 
Læs mere om det på roskilde.dk/parkering

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

Bogbytte
Giv, tag og byt brugte bøger i Medborgerskabet på Stændertorvet.
Find en ny yndlingsbog, en god gave, eller giv en fortælling videre. 

Arrangeret af Bogbytterne i Byens hus 
ALLE DAGE– Medborgerskabet har altid åbent på Stændertorvet

Tankevæggen  i Medborgerskabet
Tankevæggen - et sted for refleksion, inspiration og fællesskab i 
en tid, hvor vi ikke kan mødes så meget, som vi gerne vil. 
I april kan du dele, og inspireres af, tanker om ”hvad drømmer du om, 
efter Corona?”. Vil du gerne dele din tanke, men kan ikke komme forbi 
Medborgerskabet? Send dine tanker til os på        Byenshus_Roskilde

Corona Camino på Kildegården
Oplev Kildegården og Corona Camino i Påsken. 

Med et samtalekort i hånden og en samtalepartner på behørig 
afstand, får du en coronasikker social aktivi             tet, i den friske luft. 

Send en mail med en tilmelding til byenshus@roskilde.dk for at blive 
matchet med en samtalepartner på forhånd, eller tag en ven med. 

En Corona Camino tager ca. 30 minutter. 

Arrangeret af Byens hus sekretariat og Kildegården, støttet af Roskilde 
Kommunes Pulje til kultur- og idrætsarrangementer.

TORSDAG - kl. 10-12

Corona Camino på Musicon
Oplev Musicon og Corona Camino i Påsken. 

Med et samtalekort i hånden og en samtalepartner på behørig 
afstand, får du en coronasikker social aktivitet, i den friske luft. 

Send en mail med en tilmelding til byenshus@roskilde.dk for at blive 
matchet med en samtalepartner på forhånd, eller tag en ven med. 

En Corona Camino tager ca. 30 minutter. 

Arrangeret af Byens hus sekretariat og Kildegården, støttet af Roskilde 
Kommunes Pulje til kultur- og idrætsarrangementer.

SØNDAG - kl. 10-12 

Kildegården og aftenskolerne 
inviterer til udendørs aktiviteter

Aktiviteterne er for alle der har lyst til at blive bevæget under 
åben himmel. Corona-sikkert med erfarne instruktører. 

Mandag – fredag, uge 11+12+14+15. Læs mere og tilmeld dig på 
Billetto.dk søg på ”Udendørs aktivitet på Kildegården”
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