
Augusti - September

Torsdag 29/8, 18.00-20.00 Välkommmen till höstens första fikakväll i lokalen.

Torsdag 5/9, 18.00-20.00 Tipspromenad som börjar vid lokalen och avslutas med fika.                      
Vid regn blir det frågesport inomhus

Fredag 6/9, 19.00-23.00 Dansafton med Junix
Lagerkvistgatan 2
Kostnad för medlemmar 70:- icke medlemmar 120:- 
Förtäring finns att köpa till reducerade priser,  alltid hembakat bröd. 
Lotteri med fina vinster                                                                                                
Föranmälan rekommenderas då platserna är begränsade.

Onsdag 11/9, 13.30 Vi fikar och umgås i lokalen.
Under hösten är ni välkomna varannan onsdag på eftermiddagen till 
lokalen för gemensam tillvaro med fika och annat spännande som 
bestäms från gång till gång. Kan var allt från promenader, pysslande, 
utflykt, gäster mm

Torsdag 12/9, 16.00-20.00 Loppis vid lokalen och fika
Vill du själv sälja, hör av dig. Bord medtages

Torsdag 19/9, 18.00-20.00 Kortspel, Canasta, och fika i lokalen

Söndag, 22/9 Utflykt till Boglösa som avslutas med dans till Junix
12:45 Guidad tur vid Stora Rickebyhällen
13:30 Vidare till Brandskogsskeppet
15:00 Dansen börjar
Egen matsäck medtages
Samling vid Tuna Parks stora parkering klockan 11:45 för samåkning. 
Mer information vid anmälan senast 20/9

Vår verksamhetslokal finns på Björkhultsvägen 11, 
ingång från gaveln mot Skogstorpsvägen.

Anmälan till alla aktiviteter gör ni till:
info@verdandieskilstuna.se eller 070-221 48 14 (Gunilla) 



Tisdag   24/9, 18.00-20.00 Matlagningsgruppen träffas första gången i lokalen, 
fortsätter sedan varannan tisdag fram till 3/12. 
Går bra att delta även om man inte kan vara med varje gång.
Anmälan till varje tillfälle senast söndagen innan. 

Onsdag 25/9, 13.30 Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Torsdag 26/9, 18.00-20.00 Tema Södermanland                                                                                                
Vi fikar i lokalen och börjar läsa om Mariefred.                                   
Framöver väljer vi tillsammans vilka städer vi lär oss mer om. 
Till våren börjar vi besöka de aktuella platserna. 
Eventuella kostnader kan tillkomma.

Oktober

Onsdag 2/10, 13.30-17.00 Mogendans i Arbogaparken till Eskilstunabandet Edwings.
Samling vid Tuna Parks stora parkering klockan 12:30 för dig som vill 
samåka. Vid intresse hör av dig senast 30/9. 

Torsdag 3/10, 17.30-20.30 Tjejkväll
Vårens succékväll för tjejer kör vi åter igen tillsammans med Hasse 
Rytterströms trio som bjuder på härlig musik. Kvällen bjuder på 
gemenskap och glädje, våfflor med skagenröra (alternativ fyllning 
finns) utställare och försäljare .
Plats: Stenkvista skola, BMC Matservice
Anmäl dig senast 23/9. 
Kostnad: Medlem 50:- icke-medlem 75:-

Torsdag 3/10, 18.00-20.00 Killkväll anordnas samma torsdag som tjejkvällen med härlig          
samvaro och gemensamt grillas det korv och ordnas med fika.
Plats: lokalen på Björkhultsvägen 11
Anmäl dig senast 29/9

Tisdag 8/10, 18.00-20.00 Matlagningsgruppen i lokalen

Onsdag 9/10, 13.30   Vi fikar i lokalen                                                                                                             
Denna kväll skriver vi motioner, vilket är vårat sätt att kunna påverka 
Verdandis inriktning i framtiden. Kom och tyck till eller bara lyssna



Torsdag 10/10 18:00-20:00 Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Onsdag 16/10, 13.30-17.00 Mogendans i Arbogaparken till Junix.
Samling vid Tuna Parks stora parkering klockan 12:30                                  
för dig som vill samåka.                                                                                      
Anmäl dig senast 13/10. 

Torsdag 17/10, 17.30 Samling vid lokalen för utflykt till Skogstorp och studiebesök hos       
Lennart och Anita där ni får se en fantastisk modelljärnväg
Anmälan senast 14/10

Tisdag 22/10, 18.00-20.00 Matlagningsgruppen i lokalen

Onsdag 23/10, 13.30  Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Torsdag 24/10, 18.00 Verdandi Eskilstuna är värd för Sörmlandsdistriktets halvårsmöte. 
På dagordningen finns bland annat behandling av frågor                             
och motioner till Verdandiförbundets kongress 2020. 
Kvällen kommer besökas av en hemlig gäst och en                                   
lättare förtäring serveras.                                                                                                                  
Plats: Björkhultsvägen 15, hyresgästföreningens lokal                                  
med ingång från gaveln mot Skogstorpsvägen. 
Anmäl dig gärna senast 20/10 så vi kan planera förtäring

Torsdag 31/10, 18.00-20.00 Resan i Södermanland fortsätter med fika i lokalen

November

Söndag 3/11 Utflykt till Westerqwarns julmarknad.
En gammeldags julmarknad med mängder av hantverkare i fyra plan. 
Gröt och skinksmörgås finns att köpa. Entré 40:-
Samling 10.00 på stora parkeringen vid Tuna Park
Anmälan senast: 30/10   

Tisdag 5/11, 18.00-20.00 Matlagningsgruppen i lokalen

Onsdag 6/11, 13.30 Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Torsdag 7/11, 18:00-20:00 Vi fikar i lokalen och bjuder in en gäst



Torsdag 14/11, 18.00-20.00 Vi fikar i lokalen och bjuder in en gäst

Fredag 15/11, 19.00-23.00 Dansafton med Eskilstunaorkestern Edwings  
Lagerkvistgatan 2. 
Föranmälan är lämpligt då platserna är begränsade.
Medlemmar 70:- Icke medlemmar 120:- 
Förtäring finns att köpa till reducerade priser, alltid hembakat bröd.
Lotteri med fina vinster

Tisdag 19/11, 18.00-20.00 Matlagningsgruppen i lokalen

Onsdag 20/11, 13.30   Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Torsdag 21/11, 17.30-20.30 Taccokväll på Björkhultsvägen 15 (hyresgästföreningens lokal)
Vi får besök av Verdandis nya förbundssekreterare Lars Ohly                    
och vår ombudsman Magnus Bååth
Anmälan senast: 17/11. Kostnad 30:-

Söndag 24/11, 14.00-16.00 Pysseldag för alla åldrar

Torsdag 28/11, 18.00-20.00 Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

December

Tisdag 3/12 18.00-20.00 Matlagningsgruppen i lokalen

Onsdag 4/12 13.30 Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Torsdag 5/12 18.00-20.00 Välkommen på fika och en pratstund i lokalen

Söndag 8/12 16.00-19.00 Afternoon Tea med musikunderhållning, Hans Rytterströms trio,
Björkhultsvägen 15 (hyresgästföreningens lokal)
Anmälan senast 4/12

Torsdag 12/12 17.30  Luciafirande                                                                                          Vi 
får besök av Lucia med följe                                                          
Björkhultsvägen 15 (hyresgästföreningens lokal)                                
Föreningen bjuder på lussebulle

Torsdag 19/12 18.00-20.00 Välkommen på fika inför kommande julhelg i lokalen



Lördag 21/12, 19.00-23.00 Dansafton med Gideons
Lagerkvistgatan 2.  
Föranmälan är lämpligt då platserna är begränsade.
Medlemmar 70:- Icke medlemmar 120:- 
Förtäring finns att köpa till reducerade priser, alltid hembakat bröd.
Lotteri med fina vinster

Vi kommer ha lokalen bemannad och öppen för gemenskap och lite 
smått och gott att äta följande  dagar kring jul och nyår

Söndag 22/12, 16.00-19.00 Alternativ jul med gröt, skink- eller kalkonsmörgås, glögg och fika.
Plats Björkhultsvägen 15.
Anmäl intresse senast 16/12

Onsdag 25/12, 15.00-18.00 Julfika och julklappsspel                                                                                         
Du köper med en sak för ca 30:- till spelet, skall vara inslagen
Anmäl intresse senast 22/12

Torsdag 26/12, 18.00-20.00 Julfika med skink- eller kalkonsmörgås och julkul 
Anmäl intresse senast 22/12

2020
2/1 18.00-20.00 Vi välkomnar in det nya året med smått och gott i lokalen



 


