Våra lokaler och verksamheter
Verdandi Varberga Varbergagatan 190 Tel 019-25 00 02
08.00-14.00 måndag-fredag. Frukost varje dag. Onsdagskvällar 17.0019.00. Gemensam matlagning och lunch fredagar kl. 12.00.

VÅRPROGRAM 2022

Syverkstan
Öppet måndag-torsdag 08.00-15.30, fredag 08.00-14.00. Slottsgatan
13a Tel 073-935 98 25.
Vi syr, lagar och tillverkar det mesta efter dina önskemål. Allt från båtkapell
till bröllopskläder, Facebooksida Syverkstan i Örebro.
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.
Verdandi Örebrokrets Administration Slottsgatan 13 a 703 61 Örebro
Tel 019-15 00 25

Välkommen till våra aktiviteter som är öppet för alla,
du kan lösa medlemskap som i vissa fall ger dig
förmåner se aktiviteterna (den lägre kostnaden är
medlemspris).Medlemsskapet kostar 100 kr/år för
enskild och 250 kr/familj. Som ny medlem får du 6
frukostar eller 4 utflykter gratis , värde 120 kr.
Dessutom 10% rabatt i Syverkstan , detta gäller även
gamla medlemmar.
• Verdandi framtiden (öster) pg.103587-2
• Verdandi Varberga bg.5768-9226, eller swish
123 374 5155 ange ditt namn o adress
• Verdandi Frihetskämpen (Rosta) pg.664641-8
• Verdandikretsen bg. 330-6909

När du får detta program i din hand så råder
restriktioner på grund av pandemin. Just nu har
inte Varberga och Qulan Verdandi öppet, men så
fort det släpper så gäller ordinarie
programinnehåll (förhoppningsvis från slutet av
februari)
Anmälningar till alla Aktiviteter och utflykter görs på vår
aktivitetstelefon eller direkt i Varbergalokalen

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.
Ring gärna på vår verksamhetstelefon 070-271 86 27
(vardagar mellan 08–16). Följ oss på Facebook Verdandi
Örebro där vi lägger ut aktuell information.

Hemsida www.verdandiorebro.se
Facebook Verdandi Örebro, Instagram @verdandiorebro

Våra aktiviteter
22/2

Sportlovsaktivitet i VOX parken med grillning och
pulkaåkning
Samling 11.00 vid scenen. Kostnad 20/40kr. Anmälan på vår
verksamhetstelefon senast 18/2. Barn under 15 år gratis i
vuxens sällskap. Genomförs även om coronarestriktioner
finns.

10/3

Bowling
Kostnad 40/60kr.Anmälan senast 4/2 på 070-271 86 27

27/3

Våffelcafé i Varberga med föreläsning om ”möten med
bergsgorillor i Uganda kl. 14.00-16.00. Kostnad 20/40kr.

3/4

Utflykt till Sandgrund i Karlstad, konstmuseum som visar
Lars Lerin. Avresa kl. 10 från Varberga, anmälan senast 28
mars. Kostnad 120/150 kr inklusive resa, inträde och fika.

12/4

Påskpyssel och fika kl. 13-16 i Varbergalokalen. Anmälan
senast 11/4.

24/4

Cafésöndag 14–16 med tema. Kostnad 20/40kr.Anmälan
senast 22/4

19/5

Medlemsmöte Varberga 17–19 inkl. grillning. Anmälan
senast 17/5.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTEN
17/2

Avd 406 (Varberga) kl. 18.00.
Varbergalokalen

24/2

Avd 403 (Öster) kl. 18.00.

Du behöver anmäla dig till östers mötet senast den17/2,
då först kan vi uppge plats för mötet.
24/3

Verdandi Örebrokrets kl. 18.00.
(Mötet hålls i Varbergas lokal).

OBS alla möten kan ställas om till digitalt om
restriktioner kvarstår, ring 070-271 86 27 (vardagar
mellan 08–16) för besked.

Vi bjuder på något gott. Välkomna!

Påsk i gemenskap 16/4
Påskafton inbjuder vi till enkel
påsklunch mellan kl. 13.00-16.00.
Kostnad 30 kr. Anmälan senast 11/4

ÖPPET HUS ONSDAGSKVÄLLAR KL 17.00-19.00
I VARBERGALOKALEN

Här kommer en ny aktivitet från och med i år!
”TISDAGSTRÄFFAR MED LOTTA”

Dessa kvällar kommer innehålla olika saker, vi
annonserar på Facebook, men du kan också ringa för
information
VARMT VÄLKOMNA

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

