Vår lokal och verksamhet
Verdandi Varberga
Varbergagatan 190 Tel
019-25 00 02, 070-271 86 27 (vardagar mellan 08–16)
Måndag - Fredag 08.00-14.00, frukost varje dag, gemensam
matlagning och lunch fredagar.
Hälsocirkel onsdagar jämna veckor kl. 14.00

Höstprogram
2022
HALLOWEEN I
VARBERGASKOGEN

Torsdagar kl. 14.00-17.00 har Qulan öppet i Verdandilokalen på
Varbergagatan 190
Vi i 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
m.m. Kolla vår hemsida www.qulan-verdandi.se eller Facebook
Qulan Verdandi Örebro.

LÖRDAG 29 OKTOBER MED
Verdandi framtiden avd. 403 (f.d. Öster) Tel 070-271 86 27
För tillfället har avdelningen ingen egen verksamhetslokal utan
samverkar med Varberga i många aktiviteter, bland annat alla
utflykter där vi hämtar upp både i Varberga o vid gamla lokalen på
Sturegatan 18.

START VID SCENEN I VOXPARKEN KL 15.00
VI BJUDER PÅ GRILLNING
VID REGN INSTÄLLT
VARMT VÄLKOMNA

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

”Ensamhet är ett politiskt problem, men också något som
angår oss alla, vi kan alla bli bättre på att säga hej till
människor oftare och hålla kontakten med vänner och
släktingar.”

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

Ingmar Skoog, professor i psykiatri

Sök på: Verdandi Örebro

Aktiviteter och utflykter
Vi kommer erbjuda flera aktiviteter och utflykter förutom vårt
ordinarie program och öppethållande i lokalen för möjligheter att
umgås, komma ut och vara en del i en fin gemenskap. Exempelvis
svamputflykter, grillutflykter, fisketurer, lithells outlet (shopping) boule
i olika parker osv. Dessa kommer att annonseras på Facebook eller
så ringer du i början på veckorna på vår aktivitetstelefon 070-271 86
27 (vardagar mellan 08–16)

23/9

Lindemarken
Avresa KL 10.00 Varberga, Sturegatan 18 KL 10.20.
Kostnad 40/60kr med förtäring. Anmälan senast 19/9.

7–8/10

Projekt Livet, fotoutställning NBV. Ring för besked om
tid.

INTERNATIONELLA FATTIGDOMSDAGEN 17/10
KL 12.30-17.00

MEDLEMSMÖTE VARBERGA AVD 406

KULTURKVARTERET

19 OKTOBER KL 18.00

Föreläsningar om barnfattigdom och hemlöshet

Vi planerar verksamhet tillsammans och du bjuds på
underhållning och kolbullar

Arrangör Nätverket för sociala frågor i Örebro

VARMT VÄLKOMNA

”TISDAGSTRÄFFAR MED LOTTA”

NOBELFEST I VARBERGALOKALEN
TILLSAMMANS MED QULAN VERDANDI

Under hela hösten
Ring 070/ 271 86 27
för upplysning om tid och plats, vilket kan variera vecka från
vecka, ibland ute och ibland som studiebesök

8 DECEMBER KL 14.00
Ibland kanske det är svårt att förstå vad vi gör och vad vi är
men egentligen är det inte så komplicerat.

3-RÄTTERS MIDDAG INKL DESSERT
Föredrag av Bilel Hsini om fred och flyktingresa
Anmälan senast den 2/12 kostnad 40/60kr

För att alla ska kunna deltaga så är vår verksamhet Doft och
parfymfri och självklart alkohol och drogfri

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 50 kr
för barn och ungdom upp till 30 år, 100kr för vuxen över 30
år och 250kr om man är en familj.

