Våra lokaler
Verdandi Öster
Sturegatan 18 A Tel 019-611 64 05
08.00-14.00 måndag & torsdag och tisdag 08.00-12.00 med frukost.
Gemensam matlagning och lunch torsdagar. Ideellt öppethållande
10.00–12.00 under helger.
Studiecirklar: Läsecirkel. Måndagar ojämna veckor 14.00–16.30.
Café Kreativ: Tisdagar kl 14.00-16.00.
Kom och skapa och fika med oss. Gjuta, mosaik, sticka, virka,
scrapbooking, porslinsmålning m.m allt är möjligt. Vi bjuder på materialet!!

Landskapscirkel Dalarna

Mat o Prat: Sista söndagen i månaden.13.00–16.00. Medlemsverksamhet
där vi lagar mat tillsammans. Anmälan torsdagen innan, pris 30 kr.

14 januari kl 15.00 i Varbergalokalen

Verdandi Varberga

Första träffen inför studiecirkel och resa 2018

Varbergagatan 190 Tel 019-25 00 02
08.00-14.00 måndag-fredag. Frukost varje dag. Sopplunch onsdagar
12.00. Gemensam matlagning och lunch fredagar.

Verdandi Rosta
Öppen verksamhet i stjärnans lokaler, Höghuset i Rosta måndagar 14.00–
18.00

Verdandi Örebrokrets Hjalmar Bergmansväg 52 Tel 019-15 00 25
Rättvisekontor, Administration

Välkommen till vår verksamhet
Du behöver inte vara medlem men i vissa fall lönar det sig i längden.
Ring för mer information till någon av våra lokaler (se baksidan).

Öppettider i våra lokaler under jul och nyår
Verdandi Öster

Aktiviteter
9/12

Resa till Arboga julmarknad. Avresa 10.00, kostnad
40/60kr med fika.

13/12

Luciafirande Varberga Gård (ÖBO:S kontor) kl 14-18

28/12

18-21/1

24/1

8/2

Ånnaboda med grillning och pulkaåkning
Avresa 10.00 Varberga, kostnad 20 kr med fika.
Skidresa till Säfsen för medlemmar. OBS ungdomar förtur,
avgift 150 kr, ring för mer info 070-583 64 64.

Julafton

öppet 10-14 jullunch från 12.30 pris 30 kr

Juldagen

öppet 10-14

Annandagen

öppet 10-14

Nyårsafton

öppet 12-18 med nyårsmiddag pris 30 kr,
anmälan till nyårslunchen senast den 27/12

Nyårsdagen

stängt

Trettondagsafton 5/1

öppet 10-14 med lunch 30 kr, anmälan senast
den 2/1

Trettondagen 6/1

öppet 10-12 med fika

Verdandi Varberga

Bowling på Strike
Avresa Varberga 12.30, kostnad 40/60kr.

Julafton

stängt

Juldagen

öppet 10-14 med jullunch pris 30 kr

Teater ”Bläck eller blod”
Nyskriven musical med en stark ensemble med 10
skådespelare och musiker som tar oss tillbaka till
”upplysningens tidevarv” i slutet på 1800-talet.160 kr
medl./190 icke medl., betalas vid anmälan. Begränsat antal
biljetter. Biljetterna finns på Öster. Ring 019-611 64 05.

Annandagen

öppet 10-14 med jullunch pris 30 kr

Nyårsafton

stängt

Nyårsdagen

öppet 10-14 med Brunch 25 kr

Trettondagen 6/1

öppet 10-14, vi bjuder på fika

Båda lokalerna håller öppet som vanligt övriga
dagar
Anmälan och betalning till alla aktiviteterna görs till Varberga
019-25 00 02 om inget annat anges, senast en vecka före
aktiviteten. I möjligaste mån försöker vi ordna hämtning både i
Varberga och på öster. Priserna gäller medl. och icke medl.
Minst 5 deltagare vid bussresor.
Vill du medlem och medverka till att organisationen växer, då
kostar ett medlemskap 100 kr/år för enskild och 250 kr/år för
familj.

Varmt välkommen!!
Följ oss på Facebook Verdandi Örebro, instagram
@verdandiorebro eller besök oss på vår hemsida
www.verdandiorebro.se

