
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommar 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Våra lokaler är för tillfället stängda pga av pandemin, så fort det är 

möjligt öppnar vi upp. Du får gärna ringa eller följa oss på facebook 

❖ Verdandi Öster 

Sturegatan 18 A Tel 019-611 64 05 

❖ Verdandi Varberga  

Varbergagatan 190 Tel 019-25 00 02 

❖ Verdandi Rosta 

 

❖ Verdandi Örebrokrets (kontor) 

Slottsgatan 13a 703 61 Örebro Tel 019–150025 

 

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

Sök på: Verdandi Örebro  

KRETSÅRSMÖTE 23/6 kl 18.00 

Plats: Alnängarnas koloniområde Dansbanan 

Stadsbuss nr 22, Oljevägen 10, ingång grind 2. 

Om du har svårt att hitta ring så hjälper vi dig  

070-271 86 27 

 

DISTRIKTSÅRSMÖTE 

Avdelningarnas ombud kommer att få personlig 

kallelse då datum ej är bestämt 



Aktiviteter i sommar mellan vecka 26-32 

 
I år ser sommaren lite annorlunda ut och vi som brukar ha fullt med 

utflykter har fått tänka om lite, men vi kommer erbjuda en massa aktiviteter 

i sommar och möjligheter att umgås, komma ut och vara en del i en fin 

gemenskap. 

 

Öster, Sturegatan 18a 
Vi samlas utanför lokalen och det blir aktivitet efter väder och önskemål 

men vi tänker oss promenader, picknick i Stadsparken, kubb, boule m.m 

Kom gärna med önskemål!  

Lokalen är tills vidare stängd för besök.  

 

 

Tisdagar samlas vi kl. 10.00   

    
Torsdagar samlas vi kl. 16.00 

 

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

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

 

För frågor ring; 019-611 64 05  

alt. 070-271 86 27 (vardagar mellan 08-16) 

 

 

 

Varberga, Varbergagatan 190 

I Varberga kommer vi att ordna flera aktiviteter  

för Familjer och ungdomar  

 

OBS aktiviteterna pågår vecka 26-32 

Tisdagar; Familjeaktivitet i Varbergaparken kl.14-17 

Vi samlas vid scenen i Varberga parken och utgår därifrån, om inget 

annat anges. 

 

Torsdagar; Familj och ungdomsaktivitet där vi utgår från vår gård kl. 17-

20, Glassprovning, ansiktsmålning, grill, m.m  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagar; Senioraktivitet 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 

Bilel; 076-220 79 03 alt. verdandi 070-271 86 27 

 

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.  

Delta endast om du inte har några förkylningssymtom ,var nog med din 

handhygien .Håll rekommenderat avstånd  

Vi i Verdandi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare och 

hoppas på förståelse för detta.  

 

  

Vi kommer att erbjuda några helgaktiviteter i 

sommar i Varbergaområdet, håll utkik på 

facebook och annonsering i bostadsområdet 


