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Vi mødes i mørket
Fredag 2. november kl. 18.00 i Roskilde
Lysfest og stegt flæsk med persillesovs Her er hvad VisitRoskilde skriver om 

Magi i Mørket:”Eventyrlige lyssætninger inviterer dig og fa-

milien til en hyggelig, lys aften i den mørke

tid når Roskilde inviterer til Lysfest!
I år vil de mange lysinstallationer udtrykke

regnbuens mangfoldighed, historie og vi-

denskabelige udvikling. I hele bymidten vil man kunne opleve unikke

eksperimenter med prismer, farvegange og

panoramaer og Roskilde vil give jeres verden

en ny stemning alt afhængigt af det lys, I ser

den gennem.
Det traditionelle lysoptog fra Palægården:
Klokken 18.15-19.15 kan du opleve det flotte

lysoptog fra Palægården.Find det fulde program for Lysfesten på

www.kulturstrøg.dk fra 1. oktober.”

Der er masser af mennesker i byen den aften. 
Butikkerne holder længe åbent og restauranterne er
fyldt til sidste stol. 
Derfor er det en aften sådan lidt sammen og hver for sig.

Vi finder måske hinanden omkring Stændertorvet, hvor
den store parade har sit udspring kl. 18.15 – og under
alle omstændigheder kl. 19.15, hvor vi samles på
Bryggergården til stegt flæsk og persillesovs ad libi-
tum.
Vi sidder samlet enten i deres dagligstue eller i den hyg-
gelige kælder – alt efter hvor mange vi bliver.

Prisen er kr 152,- pr. kuvert og vi skal have din tilmel-
ding senest søndag 7. oktober.

Ja, det er i rigelig god tid, men Bryggergården skal have
besked, mens der stadig er plads.
Drikkevarer bestiller og betaler hver især i baren ved
ankomsten.

Du tilmelder dig på info@lyndbykultur.dk 
og indbetaler på Reg.nr. 0333 kontonr. 2551 80 70 48

Her er link til parkeringspladser i Roskilde.
Tidsbegrænsningen gælder kun til kl. 19.

Maglekilde er altid et godt bud, når der er gang i byen.

http://roskilde.dk/sites/default/files/Trafik/Parkeringszone_2017_bymidte.pdf

Restaurant Bryggergården Algade 15

Vi glæder os til at se jer til årets sidste - ud
af byen - arrangement.


