
SOMMAR 2014
KOLLO  l  BADRESOR  l  FISKE
FAMILJLÄGER  l  FOTBOLL
KUBB  l  PARKLEK

VI ARBETAR FÖR SOCIAL RÄTTVISA OCH ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN MISSBRUK OCH DROGER



Sommarverksamhet 2014
Verdandi Stockholmskretsen
Utflykter hela sommaren då vi besöker bad, bowlar, går på bio och mycket 
mer. Specialsatsning för ungdomar 13+ på onsdagar med utflykter och 
äventyr. Under sommaren kommer vi även att genomföra kvällsaktiviteter. 
Delta och håll dig informerad om vad som är på gång! Vid badutflykter utan 
medföljande förälder, ska du vara minst tio år och simkunnig. 
Kostnad: mellan 10-20 kronor per dag, vissa aktiviteter är kostnadsfria.

Rinkeby
Tid: vardagar 12 juni-19 juni, 23 juni-4 juli, 21 juli-19 augusti, 
kl 10.00-16.00.
Plats: samling kl 10.00 vid Verdandi, Storbyplan 31. 
Kontakt: verdandi@mail.com, telefon 08-795 42 73, 073-930 74 17, 
073-960 52 59.

      Sommar, sol, bad och många nya kompisar på Verdandi Nyköpings sommarverksamhet.



Tensta
Tid: vardagar 12 juni-19 juni, 23 juni-4 juli, 
21 juli-19 augusti kl 10.00-16.00. 
Kombinerad metodkurs/Verdandiläger: 4-8 augusti.
Plats: samling kl 10.00 vid Verdandi, Gullingeplan 52. 
Onsdagar: samling kl 14.00, Verdandi, Husingeplan 16-18. 
Kontakt: verdandi@mail.com, telefon 08-760 05 39, 
08-760 91 81, 073-656 61 79, 073-960 52 59.

Årsta-Söder-Vårberg-Skarpnäck-
Verdandigruppen/Verdandifritid
Avdelningarna lägger tillsammans upp veckoprogram. 
Utflykter både dagar och eftermiddagar, samt lokala aktiviteter.
Plats: samling Hjälmarsvägen 4, Årsta.
Kontakt: verdandi@mail.com, telefon 08-649 65 10, 073-960 52 59.

Järfälla
Sommarcafé i Riddarparken, måndag-fredag, dagtid.
Live musik på torsdagar kl 19.00.
Parklek, måndag-fredag, dagtid.
Kontakt: Sven Edberg, mobil 073-952 34 08.

Botkyrka

Fittja
Sommarläger på Nicksta camping, 15 juli-19 juli. 
Vi ska bada, spela spel och ha myskvällar tillsammans. 
Kontakt: Leyla Sözen, mobil 070-442 29 16.
Verdandis verksamhetslokal i Fittja har öppet hela sommaren, 
måndag-fredag kl 10.00-18.00. 
Vi har café och second-hand-butik. 
Vi planerar gemensamt olika spontana aktiviteter, till exempel 
badresor, biobesök och utflykter.



Vårby Gård
Vi träffas på fredagar i Verdandi-lokalen, då vi grillar 
tillsammans och umgås och har trevligt. 
Midsommarfirande, den 20 juni kl 12.00. 
Vi samlas och äter midsommarlunch tillsammans.
I augusti planerar vi tillsammans för att ordna en kräftskiva/-
surströmmingsafton. Vi åker också på olika spontana utflykter.
Kontakt: Annemaj Sundin, mobil 070-641 77 77. 
Ring för mer information om våra olika aktiviteter under sommaren.

Sundbyberg
Verdandi i Sundbyberg har en bred sommarverksamhet, 
öppen för både stora och små.
Välkommen till Verdandi Sundbyberg, Bergshöjden 36 
(en trappa ner), Hallonbergen, telefon 08-445 32 09. 
Kontaktpersoner: Paula, mobil 076-289 13 88, Faiza, mobil 070-796 56 16.
Öppet hus, måndag-fredag, kl 10.00-17.00, lördag, kl 10.00-16.00 
och söndag, kl 10.00-16.00.
Du är välkommen för att prata och umgås, fika, läsa tidningar 
eller delta i våra olika aktiviteter.
Datacafé, öppet måndag-fredag, kl 09.00-17.00.
Svensk språkträning, kom till vår lokal och träna på att tala svenska, 
samtidigt som vi också har roliga aktiviteter tillsammans.
Vi hjälper gärna till med myndighetskontakter, skriva 
ansökningshandlingar och söka jobb.
Vi storhandlar med bil, torsdagar kl 14.00 på Willys.
Grillning varje onsdag, kl 12.00-13.30.
Ungdomsgruppen träffas varje fredag, kl 18.00-21.00.
Efter-skolan-café, m åndag-torsdag, kl 14.00-17.00 
och fredag, kl 14.00-17.00.
Minigolf för barn och vuxna.
Bad på torsdagar under sommarlovet.
Utflykter: Sigtuna/juni, Mariestad/Juli, Uppsala/Augusti.
Kvinnoläger.
Ring Paula eller Faiza för mer information.
Varmt välkomna! Glad sommar önskar Verdandi Sundbyberg!

Verdandi åker till Almedalen. Vi presenterar Ro-
land Janssons pjäs ”Bänken” och nätverkar med 
politiker och opinionsbildare. 88888888



88888888



Verdandis ungdomsgård Solrosen Hallsberg
14 juni-19 juni: utflykter, resor, cykelutflykter, badresor, fiskeresor 
och mycket mera. 20 juni-22 juni: utflykt med två övernattningar 
i tält och stugor. 23 juni-27 juni: utflykter, resor, cykelutflykter, 
badresor, fiskeresor och mycket mera. 28 juli-6 augusti: Verdandi 
är stängt. 7 augusti-17 augusti: utflykter, resor, cykelutflykter, 
badresor, fiskeresor och mycket mera.
Ansvarig för verksamheten: Sedin Keljalic, sedin@hotmail.com, 
mobil: 070-789 20 34.

Verdandi Brandkärr, Nyköping
Bred sommarverksamhet med badresor, fotbollsturnering, parklek, 
klädbytardagar, familjeläger, ungdomskollo och Verdandidagen. 
Har du egna idéer om verksamhet och vad vi kan göra tillsammans? 
Hör av dig till oss!
Kontakt: telefon 0155-28 64 02, www.verdandi-nykoping.se.

Brandkärrs fotbollsturnering, både tjejer och killar får vara med, 
från 6 år och uppåt. I åldersgrupperna vuxna och 13-16 år kan man 
anmäla egna lag. Max 20 spelare per lag, 15 spelare till match. 
Det går också bra att anmäla sig som spelare. 
Anmälningsavgift för vuxna är 300 kronor per lag eller 20 kronor 
per spelare.
Tid: 15 juni-23 augusti, söndagar, måndagar och onsdagar.

Badresor till Sjöberga
Tid: 24 juni-14 augusti, varje tisdag och torsdag kl 09.00-16.40.
Anmälan: anmäl dig vid Verdandis tält vid Brandkärrsskolan. Vi har 
tältet öppet söndagar, måndagar och onsdagar när fotbollsturneringen 
pågår, eller ring på telefon 0155-28 64 02.
Deltagaravgift: 10 kronor. Resa, fika och lunch ingår. Avgiften betalas 
vid anmälan och återbetalas inte. Du behöver ha badkläder och 
handduk med dig.
Viktigt: barn under nio år måste ha en vuxen med sig. Barn mellan 9 
och 13 år måste ha lov av sin förälder att följa med. Vuxna utan barn 
är också välkomna att delta.

Parklek
Parklek för både vuxna och barn. Vi spelar kubb, badminton, 
frisbee, basket och mycket annat.
Tid: söndagar, måndagar och onsdagar kl 17.00-20.00, tisdagar 
och torsdagar kl 14.00-17.00.



Klädbyte
Välkomna att hämta eller lämna kläder. 
Vi tar även emot skor, 
stövlar, barnböcker och leksaker. 
Tid: söndag, måndag och 
onsdag kl 17.00-20.00, tisdag och 
torsdag kl 14.00-17.00.

Ungdomskollo
Vi åker på ungdomskollo på lägergården Sjöberga. 
Ålder: för dig mellan 12-16 år.
Tid: 28-31 juli.
Intresseanmälan: ring telefon 0155-28 64 02.

Familjeläger
Vi åker på familjeläger på lägergården Sjöberga. 
För familjer med barn upp till 12 år.
Tid: 2-5 augusti.
Intresseanmälan: ring telefon 0155-28 64 02.

Verdandidagen
Vi firar Verdandidagen tillsammans den 23 augusti. 
Det blir fotbollsfinaler, live musik, café, parklek och 
mycket annat.

Borlänge
För information och anmälan till Verdandis sommar-
verksamhet i Borlänge ring expeditionen, telefon 
0243-22 80 30 eller 070-218 89 59.

Paintball
Tid: 14 juni kl 14.00.

Kubb och brännboll
Tid: 15 juni kl 14.00.
Plats: Sportfältet. 
Ta med egen picknick.

Familjekollo Båtstad
Tid: 16 juni-19 juni.

Midsommarfirande
Tid: 18 juni kl 09.00-11.00. Plats: Bananparken.
Tid: 18 juni kl 17.00-19.00. Plats: Bullermyren.



Gårdslek
Tid: 23 juni -27 juni kl 12.00-16.00.
Plats: Bananparken.
Plats: Bullermyren.
Plats: Tjärna Ängar, Klöverstigen 8 (kl 09.00-14.00).

Familjekollo i Mockfjärd
Tid: 30 juni-4 juli kl 09.00-16.00.
Anmälan: senast den 19 juni.

Allsång i Svärdsjö
Allsång med Lasse Berghagen i Svärdsjö gammelgård.
Tid: 5 juli, avresa kl 14.00.

Utflykt till Säterdalen
Tid: 7 augusti, avresa kl 10.00.
Anmälan: senast den 30 juli.

Utflykt till Furuvik
Tid: 14 augusti, avresa kl 09.00.
Anmälan: senast den 1 augusti.

Minigolf
Tid: 21 augusti kl 18.00.
Anmälan: senast den 14 augusti.

Gävle
Verdandi anordnar kostnadsfri lägervecka i den egna kursgården, 
vackert belägen i Hällfors. Lägret vänder sig till en förälder och ett 
barn, ålder 11-16 år, som behöver avsätta tid för kvalitetssamvaro.
Aktiviteter: kanotturer, fiske, bad, grillkvällar och mycket mera.
Kost och logi: logi i dubbelrum, frukost, lunch, middag och mellanmål 
planerar och lagar vi tillsammans.
Anmälan: anmälan görs till Birgitta Öberg, telefon 070-334 06 77, 
verdandigavle@gmail.com eller gör ett besök i vår lokal på 
Tordönsgatan 4 B, Andersberg.

Blekinge
Verdandi i Karlskrona har öppet hela sommaren och bedriver 
sin ordinarie verksamhet. Måndag-fredag kl 09.00-12.00 är 
Verdandilokalen öppen och vi bjuder på frukost till dem som 
kommer och besöker oss.



Oxhagen
Dagsutflykt till Parken Zoo i Eskilstuna
Dagsutflykt till Parken Zoo i Eskilstuna. Familjer bosatta i Oxhagen 
är välkomna att delta i vår dagsutflykt. Avresa från Träffpunkt 
Oxhagen. Resan kostar 20 kronor per person, mat ingår ej.
Tid: 6 augusti kl 09.00.
Anmälan: senast den 27 juni. Ring Mötesplats 2020 
telefon 073-912 57 36.

Familjevecka
Vi bjuder in dig och din familj som bor i Oxhagen till några dagars 
gemenskap med andra familjer på Verdandis anläggning Mebacka. 
Vi lagar mat tillsammans och genomför olika familjeaktiviteter 
beroende på väder.
Tid: 23-26 juni.
Anmälan: senast den 20 juni. Ring Mötesplats 2020 
telefon 073-912 57 36.

Utflykter
Vi genomför två utflykter med trivsam samvaro och olika 
aktiviteter. Ingen kostnad. Vi bjuder på fika.
Tid: 12 augusti, 14 augusti, avresa kl 11.00.
Anmälan: ring Mötesplats 2020 telefon 073-912 57 36.



Skåne
Malmö
Verdandi i Malmö har öppet hela sommaren och bedriver 
sin ordinarie verksamhet. Måndag-fredag samt söndag 
kl 10.00-18.00. För information om dagens aktiviteter 
ring Catrin Hansén, mobil 0739-57 69 33, eller kolla in 
på verdandi.n.nu.

Lund
Verdandi i Lund har öppet hela sommaren och bedriver 
sin ordinarie verksamhet. Måndag-torsdag kl 10.00-16.00. 
För information om dagens aktiviteter ring Mari Nilsson, 
mobil 076-96 26 78, eller kolla in på verdandi.n.nu.

Burlöv
Verdandi i Burlöv har öppet hela sommaren och bedriver 
sin ordinarie verksamhet. Måndag-fredag kl 10.00-16.00. 
För information om dagens aktiviteter ring Anna-Lena Sundqvist, 
mobil 070-846 26 81, eller kolla in på verdandi.n.nu.

Helsingborg
Vi anordnar utomhuslekar, tipsrundor och grillkvällar i vår lokal 
eller i Ättekullaskogen. För mer information om datum och tider 
ring Ragnar Sjödahl, mobil 070-554 35 28.

Värmland
20 juli. Verdandi Skogsgården i Kindsjön har öppet hela sommaren, 
25 juni-20 augusti. Måndag-fredag kl 10.00-18.00. Vi ligger vid en 
vacker sjö där vi badar, åker kanot och fiskar. Vi har också en fin 
camping där man kan hyra stuga eller ställa upp sin husvagn. 
För mer information, ring Verdandilokalen, telefon 0564-330 62.
Varje onsdagkväll steker vi kolbollar. Kom och smaka på vår 
läckra husmanskost!
5 juli-6 juli   Nävgrötshelg
16 juli   Sommarauktion
22-23 augusti   Dragspelsstämma

Örebro
Välkommen till vår verksamhet. Du behöver inte vara medlem, 
men det lönar sig i längden. Verdandi Öster, Sturegatan 18 A, 
telefon 019-611 64 05. Sommaröppet 2 juni-24 augusti.
Måndag-fredag kl 08.00-12.00, med frukost. 



Verdandi Varberga, Varbergsgatan 72, telefon 019-25 00 02. 
Sommaröppet 2 juni-24 augusti. Måndag-fredag kl 08.00-12.00, 
med frukost. Torsdagar öppet till kl 17.00.
  2 juni-             Boule i stadsparken, måndagar. Samling vid Östers lokal kl 13.00.
20 juni              Fiske i Dammsjön. Avresa kl 08.00.
20 juni              Midsommarfirande i stadsparken. Midsommarlunch i Östers lokal.
29 juni              Granbergsdal, hyttdagen med underhållning. Avresa kl 10.00.
  7 juli                Fagertärn, med vackra röda näckrosor.
  9 juli                Räkbåten.
10 juli                Berget Degerfors, Elvislåtar med Kent Lundberg & Lasse Magnell. 
                           Avresa kl 16.30.
12 juli                Car-och-Bike-meet, Askersund. Avresa kl 11.00.
15 juli                Lerbäcks sommarteater ”Djungelboken”. Avresa kl 16.30.
17 juli                Minigolf i Hallsberg (vid fint väder). Avresa kl 16.30.
19 juli                Fiske i Larssasjön. Avresa kl 09.00.
27 juli                Bär- och svamputflykt. Avresa kl 10.00.
30 juli                Dagsutflykt till Göta kanal, via Norrkvarn-Hajstorp och Töreboda 
                           med möjlighet till bad. Avresa kl 10.00.
7 augusti           Berget Degerfors, ”Kvinnaböske” med Hasse Andersson & Monica 
                            Forsberg. Avresa kl 11.00.
10 augusti         Finnstigen med teater. Avresa kl 11.00.
19 augusti         Surströmmingsskiva vid Tisaren. Avresa kl 17.00.
22 augusti         Kräftfiske vid Lugnet. Avresa kl 17.30.
28 augusti         Kräftskiva vid Tisaren. Avresa kl 17.00.
17 september  Åtorpsmarken. Avresa kl 10.00.

Vid intresse anordnar vi olika spontanutflykter från Varberga. 
Till exempel shoppingresor, bär- och svamputflykter, speedway. 
Kolla datum och tider i Varbergalokalen.



Trollhättan
20 juli   Midsommarfirande i Ströms slottspark,med resning av 
midsommarstång med danslekar och underhållning samt servering.

27 juli   Grillning på Verdandigården.

Vecka 27-28   Sommargemenskap på Nordkroken.

16 juli   Allsång i Ströms Slottspark.

18 juli   Grillning på Verdandigården.

23 juli   Dagsutflykt till Läckö slott och 
Spikens fiskeläge.

30 juli   Allsång i Ströms Slottspark.

1 augusti   Grillning på Verdandigården.

6 augusti   Utflykt till Stöms slottscafe.

8 augusti   Grillning på Verdandigården.

13 augusti   Allsång i Ströms Slottspark.

15 augusti   Grillning på Verdandigården.

22 augusti   Grillning på Verdandigården.

Badresor kommer att ske några gånger under sommaren 
när vädret är bra.


