Våra lokaler
Verdandi öster
Sturegatan 18 A Tel 019-611 64 05
Måndag -Torsdag 08.00-14.00, Frukost 08.00-10.00. Gemensam
matlagning och lunch torsdagar.

Höstprogram
2020

Läsecirkel. Måndagar jämna veckor 14.00–16.30.
Verdandi Varberga
Varbergagatan 190 Tel 019-25 00 02
Måndag - Fredag 08.00-14.00, frukost varje dag, gemensam matlagning
och lunch fredagar.
Kvinnogrupp Torsdagar 18.00-20.00 OBS!! start 15 oktober (Barn
välkomna)

Verdandi Örebrokrets
Slottsgatan 13a 703 61 Örebro Tel 019-15 00 25

Ibland kanske det är svårt att förstå vad vi gör och vad vi är
men egentligen är det inte så komplicerat.
Vi är en ideell organisation -obunden till både politiska partier
och religiösa samfund, som engagerar oss mot samhälleliga
orättvisor i alla dess slag. Oavsett om det beror på
missbruksproblem, ekonomiska svårigheter eller ofrivillig
ensamhet. Framför allt engagerar vi oss FÖR människan.
När det står två priser för aktiviteterna hänvisar detta till om
man är medlem eller ej. Årskostnad för medlemskap är
100kr/pp och 250kr om man är en familj.

Gilla och följ oss på Facebook för uppdateringar om vad
som händer i våra lokaler och information om utflykter,
aktiviteter m.m.
Sök på: Verdandi Örebro

Aktiviteter

Spontana utflykter under hösten

I år ser hösten lite annorlunda ut och vi som brukar ha fullt med utflykter
har fått tänka om lite, men vi kommer erbjuda några aktiviteter förutom vårt
ordinarie öppethållande i lokalerna för möjligheter att umgås, komma ut
och vara en del i en fin gemenskap.

Om möjligheter ges under rådande pandemi så kommer det ske kortare
utflykter, besked om detta ges på facebook eller på telefon

HALVÅRSMÖTE VERDANDI ÖREBROKRETS
Öster, Sturegatan 18a
Onsdagar kl 18.00 ojämna veckor med start 9 september

???????????

Vi samlas i lokalen äter nåt gott, fikar, spelar spel, pysslar m.m.
Kom gärna med önskemål!

❖ Vad vill vi i Verdandi? Samtal och idéer om vad den
nya 5 åriga verksamhetsplanen skall innehålla????

De gånger det ingår fika; 15kr/för icke medlemmar 30kr
De gånger det ingår mat; 40kr/för icke medlemmar 60kr

HALVÅRSMÖTE VERDANDI ÖREBRODISTRIKT

Anmälan krävs i förväg till aktiviteten
För frågor ring; 019-611 64 05
alt. 070-271 86 27 (vardagar mellan 08-16)

Varberga, Varbergagatan 190
Onsdagar aktivitet i lokalen eller på vår gård kl. 13-16. Grillning, fika,
kubb osv. De gånger det ingår fika; 15kr/för icke medlemmar 30kr
De gånger det ingår mat; 40kr/för icke medlemmar 60kr
För frågor ring; 019-25 00 02 alternativt 070-271 86 27

19/11 kl 18.00 KUMLA FOLKETS HUS
VARMT VÄLKOMNA
I Verdandis alla verksamheter använder vi nåt som vi kallar sociala
kontaktregler, exempelvis går de ut på att alla människor är lika mycket
värda, vi pratar med varandra inte om varandra, verksamheten är drogfri.
Denna sommar får vi att lägga till några praktiska kontaktregler utifrån
folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Torsdagar 14.00-17.00 har Qulan Verdandi öppet i lokalen

Delta endast om du inte har några förkylningssymtom

Qulan Verdandi hjälper och stöttar kvinnor och deras barn vi jobbar med
missbruk, Våld i nära relation och Mäns våld mot kvinnor.
Droppa in på en kopp kaffe, prata med oss, låna telefonen. Är du full av
energi, har några idéer så kan du även göra dig delaktig på olika vis. Vi har
ett öppet klimat på Qulan där vi kan hjälpa varandra att utvecklas och lära
oss nya saker. Kolla vår hemsida www.qulan-verdandi.se eller facebook
Qulan Verdandi

Var nog med din handhygien
Håll rekommenderat avstånd
Vi i Verdandi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare och
hoppas på förståelse för detta.

