Våra lokaler
Verdandi Öster
Sturegatan 18 A Tel 019-611 64 05
08.00-14.00 måndag-torsdag, frukost 08.00-10.00. Gemensam
matlagning och lunch på torsdagar. Ideellt öppethållande 10.00–12.00
under helger.
Studiecirklar: Läsecirkel. Måndagar ojämna veckor 14.00–16.30.

Verdandi Varberga
Varbergagatan 190 Tel 019-25 00 02
08.00-14.00 måndag-fredag. Frukost varje dag. Gemensam matlagning
och lunch på fredagar.
Kvinnogrupp torsdagar 18.00-20.00 (18/11-16/12)

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

Halvårsmöte Verdandi Örebrokrets
13 november kl 10.00, ABF Fredsgatan 18
Under dagen kommer vi att diskutera Örebro kommuns förslag
till nollvision mot hemlöshet, vårt lokala föreningsarbete och vår
verksamhetsplan. Det blir korta fikapauser under dagen. Vi
avslutar dagen runt kl. 14,00 med att vi bjuder på mat. Anmälan
senast den 12 november på mobilnummer 070-271 86 27
(vardagar mellan 08–16) eller skicka ett sms.

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. Är du fylld av energi
och har några idéer så kan du även göra dig delaktig. 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 Örebro.

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

Aktiviteter

En kväll för Palestina
27/11 17.00-21.00 ABF Fredsgatan 18

17/11

Tacoeftermiddag på Öster kl. 16.00. Pris 40/60kr.

1/12

Afternoon tea på Öster kl 16.00. Pris 40/60kr.

13/12

Lussebak på Öster kl 10.00 avslutas med fika.
Ingen kostnad

15/12

Julmys på Öster kl 16.00 med Gröt och skinksmörgås.
Pris 40/60

Bygga Broar- Riva Murar
Föreläsningar, mat och insamling till förmån för vårt
ungdomsprojekt tillsammans med Olof Palmes center

FÖLJ MED PÅ TEATER HÖSTEN 2021
30/11 ”Vem är rädd för Virginia Wolf ”av Edward Elbees, med
Katarina Ewerlöf och Jacob Eklund i huvudrollerna
240 kr medl./290 icke medl., betalas vid anmälan.
Begränsat antal biljetter. Biljetterna finns på Öster.
Ring 019-611 64 05 eller 070-271 86 27 (vardagar mellan 08–16)

VARMT VÄLKOMNA
Måndagskvällar 17.00-19.00 i Varbergalokalen med
start 15 november
”Studiehjälp och Digital support”
Dessa kvällar erbjuder vi dig:
❖ Studiehjälp med inriktning på det svenska språket.
❖ Digital support för dig som behöver lära om ex.
bank-id, swish, internet, hantera mobiltelefonen
m.m.

Gemensamt Jul och nyårsfirande i Verdandi Varbergas
lokal, Varbergagatan 190
Julafton

öppet 11.00- ca 14.30 jullunch från 12.00 pris
30 kr, anmälan senast 17/12

Nyårsafton

öppet 13.00-17.00 med nyårslunch kl. 14.00
pris 30 kr, anmälan till nyårslunchen senast
27/12

Lokalerna håller öppet som vanligt övriga vardagar
Varmt välkommen!!
Anmälningar till alla Aktiviteter och utflykter görs på
vår aktivitetstelefon eller direkt i lokalerna
I år ser det lite annorlunda ut och vi som brukar ha fullt med utflykter
har fått tänka om lite, men vi kommer erbjuda några aktiviteter och
utflykter förutom vårt ordinarie öppethållande i lokalerna för
möjligheter att umgås, komma ut och vara en del i en fin gemenskap.
Dessa kommer att annonseras på Facebook eller så ringer du på vår
aktivitetstelefon 070-271 86 27 (vardagar mellan 08–16)

