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Sommarverksamhet 2015

Verdandi Stockholm

Botkyrka
Sommarläger på Nicksta camping, vecka 34.
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.

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



Tensta
Dagliga utflykter till bad, bowling, bio och annat kul. Vid utflykt till bad 
utan förälder ska barnen vara minst tio år och simkunniga.
Kostnad: 10-20 kronor per dag beroende på aktivitet.
Tid: Sommaröppet 11 juni-3 juli och 20 juli-18 augusti, vardagar 
kl 10.00-16.00. Eftermiddags- och kvällsaktiviteter tillsammans med 
Verdandi Rinkeby. För ungdomar ålder 13+ veckoprogram minst 
två gånger per vecka.Kombinerad ungdomsledarutbildning och 
läger 3-7 augusti.
Plats: Samling kl 10.00 vid Verdandis lokal Gullingeplan 52, Tensta.
Ungdomsaktiviterna samling kl 14.00 vid Verdandis 
lokal Husingeplan 18, Tensta.
Kontakt: verdandi@mail.com, telefon 08-795 42 73, 073-656 61 79, 
073-960 52 59.

Rinkeby
Dagliga utflykter till bad, bowling, bio och annat kul. Vid utflykt till bad 
utan förälder ska barnen vara minst tio år och simkunniga.
Kostnad: 10-20 kronor per dag beroende på aktivitet.
Tid: Sommaröppet 11 juni-3 juli och 20 juli-18 augusti, vardagar 
kl 10.00-16.00. Eftermiddags- och kvällsaktiviteter tillsammans med 
Verdandi Tensta. För ungdomar ålder 13+ veckoprogram minst 
två gånger per vecka.
Kombinerad ungdomsledarutbildning och läger 3-7 augusti. 
Tid: vardagar
Plats: Samling kl 10.00 vid Verdandis lokal Storbyplan 31. 
Kontakt: verdandi@mail.com, telefon 08-795 42 73, 073-930 74 17, 
073-960 52 59.

Järfälla 
Sommarcafé i Riddarparken, måndag-fredag, dagtid. Livemusik på 
torsdagar kl 18.00. Parklek, måndag-fredag, dagtid.
Kontakt: Sven Edberg, mobil 073-952 34 08.

Vårby Gård
Vi träffas på fredagar i Verdandilokalen, då vi grillar 
tillsammans och umgås och har trevligt. 
Midsommarfirande, den 19 juni kl 13.00. 
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 073-71 79 908. 



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: Michaela, mobil 070-640 10 42, 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.
Grillning varje onsdag kl 12.00-13.30.
Sommarcafé, måndag-torsdag, kl 14.00-17.00.
Minigolf, badresor, läger och utflykter för både barn och vuxna.
Ring Michaela eller Faiza för mer information!

Varmt välkomna!

Hallstavik
Verdandi Hallstavik har Öppet Hus hela sommaren. Måndag-fredag, 
kl 10.00-16.00. Välkommen till vårt hus och vår fina trädgård. Vi fikar, 
spelar spel och åker och badar.
Kontaktperson: Michaela Carlsson, 070-640 10 42.
michaela@verdandisundbyberg.se



Nyköping, Brandkärr

Verdandi Brandkärr har som vanligt en mängd sommaraktiviteter för både 
stora och små. Den 14 juni-22 augusti har vi vår stora fotbollsturnering. 
Matcherna går söndagar, måndagar och onsdagar. I lagen är både tjejer och 
killar välkomna, från sex år och uppåt. I åldersgrupperna vuxna och 13-16 år 
kan man anmäla egna lag. Max 20 spelare i ett lag. 15 spelare till match. 
Det går också bra att anmäla sig som spelare. Anmälningsavgiften för vuxna 
är 300 kronor per lag och 20 kronor per enskild spelare.

Ungdomskollo har vi för dig som är mellan 12-16 år, den 27-30 juli. 
Kollot har vi på vår fina lägergård Sjöberga. 
Intresseanmälan görs till Verdandi Brandkärr: telefon 0155-28 64 02.

Badresor till vår fina lägergård Sjöberga genomför vi varje tisdag och 
torsdag, kl 09.00-16.40, under perioden 23 juni-13 augusti. Anmäl dig vid 
Verdandis tält vid Brandkärrsskolan. Vi har tältet öppet söndagar, måndagar 
och onsdagar under tiden som fotbollsturneringen pågår. Anmälan kan också 
göras på telefon: 0155-28 64 02. Barn under nio år måste ha en vuxen med sig 
på badresan. Barn mellan 9-13 år måste ha lov av sina föräldrar att följa med. 
Vuxna utan barn får också gärna följa med.

Parklek har vi tisdagar och torsdagar mellan kl 14.00-17.00, hela sommaren. 
Bland annat spelar vi badminton, kubb, frisbee och basket. Både barn och 
vuxna är välkomna!

Klädbytesdagar har vi på söndagar, 
måndagar och onsdagar, kl 13.00-16.00. 
Tisdagar och torsdagar, kl 14.00-17.00, 
i vår lokal i Brandkärr. Du kan hämta 
eller lämna kläder. Vi har för närvarande 
en massa fina kläder! Kom och 
hämta kläder till vuxna, barn och 
tonåringar. Vi har även skor, stövlar, 
barnböcker och leksaker.

Verdandidagen genomför vi 
den 23 augusti. Då har vi fotbollsfinaler 
i vår stora fotbollsturnering som har pågått under sommaren. 
Vi njuter av livemusik, fikar i vårt café, leker och spelar spel.

Vill du veta mer om någon av våra verksamheter är du välkommen att ringa: 
0155-28 64 02, eller gå in på www. verdandi-nykoping.se.

Varmt välkomna!

Klädbytesdagar i Verdandi Brandkärr. 
Kläder för alla åldrar, böcker och leksaker. 
Kom och hämta eller lämna!



Hallsberg – Ungdomsgården Solrosen

15 juni-15 augusti – I samarbete med AME – Hallsbergs kommun har vi erbjudit 
16 ungdomar sommarjobb i tre perioder på Ungdomsgården Solrosen och Elof 
förening. Vi har ett mysigt café och en minigolfbana som har öppet hela somma-
ren, måndag-lördag, kl 12.00-19.00.
16 juni-30 juni, utflykter, resor, cykelutflykter, badresor, fiskeresor och mycket 
mera. Vi samlas kl 12.00 på ungdomsgården.
19 juni. Vi gör en gemensam resa till Örebro Stadspark. 
Vi samlas på ungdomsgården kl 13.00.
12 augusti-23 augusti, utflykter, resor, cykelutflykter, badresor, fiskeresor och 
mycket mera. Vi samlas kl 15.00 på ungdomsgården.
Kontaktperson: Sedin Keljalic, 070-789 20 34, sedink@hotmail.com.

Kumla

19-24 juli. Familjedagar i Åsa. Är du intresserad av några sommardagar 
på Västkusten? Vi har fått möjlighet att använda Kumla Barnensdags 
anläggning i Åsa från söndagen den 19 juli till fredagen den 24 juli. 
Vi genomför då en familjeresa och åker gemensam den 19 juli kl 09.00. 
Hemresan sker på söndag eftermiddag. Vi hjälps åt med mat och städning. 
Man får ta med eget sänglinne och handdukar. Gemensamma aktiviteter 
bestämmer vi tillsammans. Havsbad finns inom gångavstånd. Närhet finns 
till Varberg och Göteborg. 
Deltagaravgift: Vuxen 750 kronor, barn till och med 17 år gratis.
I avgiften ingår resa, mat och logi.
Kontaktperson: Calle Thunström, mobil 070-583 64 64, 
e-post: c-g.thunstrom@telia.com. 
Anmälan görs till Calle senast den 13 juli. Vi har 40 platser.

8 augusti. Följ med oss till Skara Sommarland! Avresa från Kumla Busstation 
kl 09.00. Deltagaravgift 300 kronor per person. Deltagaravgiften inkluderar 
resa och entré. Barn under 13 år reser endast i vuxens sällskap. 
Hemresan blir kl 18.00.
Kontaktperson: Calle Thunström, mobil 070-583 64 64, 
e-post: c-g.thunstrom@telia.com. Anmälan görs till Calle senast den 5 augusti.

14 augusti. Kräftfiske vid Lugnet. Vi avreser gemensamt från Nygatan 
kl 17.30. Avgift: 30 kronor.

20 augusti. Kräftskiva vid Tisaren. Vi fiskar kräftor vid Lugnet, kl 18.00. 
I väntan på kräftorna grillar vi lite tillsammans. 

27 augusti. Surströmmingsskiva vid Tisarbaden. Vi avreser gemensamt från 
Nygatan kl 17.30. Avgift: 30 kronor. 



Sommarens sköna bad väntar! Ta kontakt med din 
lokala Verdandi-avdelning och följ med på någon 
av våra många gemensamma badresor.

88888888
Karlstad
Verdandi Karlstad/Wåxnäs har olika aktiviteter på Verdandis Fritidsgård 
under sommaren.

18 juni Cykeltur till Skutberget, volleyboll, lekar och grillning. 
                       Kl 13.00-16.00.
19 juni Fotbollsturnering. 
                       Wåxnäs konstgräsplan, 10-15 år. Kl 13.00-16.00.
22 juni Skara Sommarland. 
                       Avfärd från Verdandi kl 07.30. Vi är åter igen cirka kl 21.00.   
                       Pris: 350 kronor, för entré, buss och mat. Ålder: 10-18 år.
23 juni Fotbollsturnering och XBox VM 2015 med priser
                       Ålder: 8-18 år. Kl 13.00-17.00.
26 juni Cykeltur till Skutberget, minigolf, bad och grillning
                       Kl 13.00-17.00.

Kontaktperson: Reza, telefon: 054-56 14 35 eller mobil: 070-425 58 28.



Borlänge

För information och anmälan till Verdandis 
sommarverksamhet i Borlänge ring 
expeditionen, telefon 
0243-22 80 30 eller 
070-469 94 81 eller 070-733 42 05.

Kollo i Båtstad
Tid: 15 juni-18 juni.
Tid och avresa 
meddelas vid anmälan.

Midsommarfirande i Bananparken
Tid: 17 juni kl 09.00-12.00.
Plats: Bananparken på Jax.

Midsommarfirande utanför Uttern
Tid: 17 juni kl 17.00-19.00.

Sommarkul på Bullermyren
Tid: 22 juni-26 juni kl 13.00-16.00.
Närmare information finns på anslagstavlor
på området.



Utflykt till Orsabjörnpark
Allsång med Lasse Berghagen i Svärdsjö gammelgård.
Tid: 25 juni.
Först till kvarn.
Närmare information
vid anmälan.
Telefon: 070-469 94 81.

Familjekollo i Mockfjärd
Tid: 29 juni-3 juli, kl 09.00-16.30.
Tid och avresa meddelas
vid anmälan.
Kostnad: För hela veckan: 
Barn 0-4 år kostnadsfritt.
Barn 5-12 år 200 kronor.
Vuxna 250 kronor.
Anmälan: senast den 22 juni.

Allsång i Svärdsjö
Tid: 4 juli, avresa kl 13.30.
Allsång med Lasse Berghagen i Svärdsjö Gammelgård.
Kostnad: Barn 0-5 år fri entré.
Vuxna 125 kronor.
Anmälan: senast den 22 juni.



Kräftkalas
Tid: 11 augusti kl 18.00.
Utanför lokalen på Allfarvägen 63.
Anmälan: senast den 5 augusti.

Minigolf i Mellsta
Tid: 16 augusti kl 15.00.
Till självkostnadspris.
Anmälan: senast den 5 augusti.

Furuvik
Tid: 13 augusti, avresa från
Borlänge kl 09.00.
Dagsresa till Furuvik. Åter i Borlänge kl 18.00.
Kostnad: 0-2 år gratis, 3-12 år 100 kronor,
13-100 år 150 kronor för medlemmar. 
300 kronor för icke-medlemmar.
I priset ingår bussresa och inträde.
Anmälan: senast den 31 juli.



Falun

Verdandi i Falun ordnar två resor under sommaren. Både medlemmar och 
icke-medlemmar är välkomna!

25 juni                  Utflykt till Orsa Björnpark
          Pris: i priset ingår resa, inträde och lunch. Medlemmar 
                              150 kronor, icke-medlemmar 300 kronor, 0-3 år gratis, 
                              barn 3-12 år 100 kronor.
                              Anmälan: till Richard Lewander, mobil: 073-951 71 56

vecka 25 och 26  Gårdsleksaktiviteter på området Nedre Norslund
                               Kontaktperson: Richard Lewander, mobil: 073-951 71 56.

Helsingborg, Kamratpunkten

Verdandi i Helsingborg har öppet hela sommaren, 22 juni-16 augusti, 
och bedriver sommarverksamhet med grillning, utomhuslekar, boule, 
pilkastning, tipsrundor och stavgång i Ättekullaskogen.
Kontaktperson: Ragnar Sjödahl, mobil: 070-554 35 28

Helsingborg, Söder

Verdandi Helsingborg Söder har öppet hela sommaren. 
Vecka 30 bjuder vi in till sommarläger. Vi utgår från Verdandilokalen
på Industrigatan 17 och gör olika utflykter under tre dagar, bland annat
till Ängelholm och Skälderviken. Kostnaden för tre dagar är 150 kronor 
och då ingår alla resor, mat och aktiviteter.
Vi har blivit med kolonilott! Du som är intresserad av odling får gärna
vara med och rusta vår nya kolonilott. Här planerar vi att ha grillkvällar,
minigolfturneringar och salta havsbad. Välkommen!
Anmälan: Ring kansliet på telefon 072-320 02 99.
Kontaktperson: Lisbeth Lindell, mobil: 070-911 38 86.



Malmö
Verdandi i Malmö har öppet hela sommaren och bedriver 
sin ordinarie verksamhet. Måndag, tidsdag, onsdag, kl 10.00-15.30.  
Fredag kl 14.00-17.30. Söndag kl 12.00-15.00.
Kontaktperson: 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, tidsdag, onsdag, kl 10.00-15.30.  
Fredag kl 14.00-17.30. Söndag kl 12.00-15.00.
Kontaktperson: Catrin Hansén, mobil 0739-57 69 33, eller kolla in 
på verdandi.n.nu.

Burlöv
Verdandi i Burlöv har öppet hela sommaren och bedriver 
sin ordinarie verksamhet. Måndag, tidsdag, onsdag, kl 10.00-15.30.  
Fredag kl 14.00-17.30. Söndag kl 12.00-15.00.
Kontaktperson: Catrin Hansén, mobil 0739-57 69 33, eller kolla in 
på verdandi.n.nu.

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 23 juni-17 augusti.
Måndag och torsdag kl 08.00-12.00, med frukost. Lunch på torsdagar.

Boule i stadsparken måndagar med start den 23 juni. Samling i Verdandi 
Östers lokaler kl 12.00.

Verdandi Varberga, Varbergagatan 190, Örebro, har sommaröppet
8 juni-17 augusti, måndag-fredag kl 08.00-12.00, med frukost.
Från den 4 juni har vi öppet på torsdagar till kl 19.00.

15-18 juni   Områdesfest i Varbergaparken
           15-18 juni genomför vi en stor områdesfest i Varbergaparken, 
                     kl 14.00-18.00 varje dag. Det blir underhållning, livemusik,
                     barnteater, trolleri, grillning, ansiktsmålning, ponnyridning,
                     hoppborg, betongmålning och mycket mera. Alla är varmt välkomna!
19 juni        Midsommardans i stadsparken.
                    Midsommarmat i lokalen på Öster. Avgift: 30 kronor.
24 juni        Nostaligbyn i Hosta
                    Avresa: kl 11.00 från Öster. Avgift: 40/60 kronor.



27 juni        Fagertjärn med omnejd
                    Avresa: kl 11.00 från Varberga. Avgift: 40/60 kronor.
2 juli            Storloppis i Nora
                     Avresa: kl 10.00 från Varberga. Avgift: 40/60 kronor.
3 juli            Powermeet i Västerås
                     Avresa: kl 10.00 från Varberga. Avgift: 40/60 kronor.
8 juli            Bussutflykt längs Göta Kanal
                     Avresa: kl 10.00 från Öster. Avgift: 50/75 kronor, kaffe ingår men ej lunch.
12 juli          Fiske i Larssjön
                     Avresa: kl 09.00 från Varberga. Avgift: 40/60 kronor + fiskekort 100 kr.
15 juli          Minigolf i Hästhagen
                     Vi möts där kl 14.00 och spelar tillsammans. Avgift: 20/30 kronor.
21 juli          Lerbäcks sommarteater ”Madicken”
                     Avresa: kl 16.30 från Öster. Avgift: vuxen 195 kronor, 
                     barn 140 kronor (3-14 år), betalas vid anmälan som ska göras 
                     senast den 3 juli.
29 juli          Resa till Askersund
                     Avresa: kl 13.00 från Öster. Avgift: 40/60 kronor.
2 augusti    Wolkswagenmuseum i Pålsboda
                     Avresa: kl 11.00 från Varberga. Avgift: 40/60 kronor.
6 augusti    Räkbåten, medlemsresa
                     Avgift: 100 kronor.

             



7-9 augusti        Gemenskapsresa till Mebacka 
                             Ring för mer information.
12 augusti          Kumla Sjöpark – promenad och lunch
                             Avresa: kl 13.00 från Öster. Lunch ingår ej.
14 augusti          Kräftfiske vid Lugnet
                             Avresa: kl 17.30 från Varberga. Avgift: 40/60 kronor.
20 augusti       Kräftskiva vid Tisaren
                             Avresa: kl 17.00 från Öster. Avgift: 40/60 kronor.
26 augusti       Open Art
                             Vi träffas i Slottsparken kl 13.00.
27 augusti          Surströmmingsskiva vid Tisaren
                             Avresa: kl 17.00 från Öster. Avgift: 40/60 kronor.
5 september      Bondens marknad Berget–Degerfors
                             Avgift: 40/60 kronor.

Vid intresse anordnar vi olika spontanutflykter från Varberga, 
Marieberg, Sköllersta, minigolf i Hallsberg är ett exempel. 
Kolla tid och datum i Varbergalokalen.

Gävle
Verdandi anordnar kostnadsfria lägerveckor i den egna kursgården, 
vackert belägen i Hällfors. Lägren vänder sig till föräldrar med barn 
i mellanstadiet och högstadiet som behöver kvalitetstid med varandra. 
En vecka som vänder sig till kvinnor i alla åldrar som behöver tid för 
eftertanke, avstressning och solidaritet.
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, mobil: 070-334 06 77, 
verdandigavle@gmail.com eller till Angelica Thunström, 
mobil: 070-681 02 35.

Karlskrona
Verdandi Karlskrona har öppet hela sommaren, förutom första veckan 
i juli. Måndag-fredag, kl 09.00-12.00. Vi erbjuder social gemenskap 
och frukost.
Adress: Verdandilokalen, Landsvägsgatan 6, Karlskrona.
Kontaktperson: Ronny Svedklint, mobil: 070-552 39 01,
mail: ronnysvedklint@hotmail.com.



Trollhättan

19 juni  Midsommarfirande
   Vi firar midsommar i gemenskap i Ströms Slottspark.
                                  Alla är välkomna!
Kontaktperson: Rasken Andreasson, telefon: 0520-761 55 eller 
mobil: 0708-88 14 13.

29 juni-12 juli          Sommargemenskap
                                   Sommarläger på Nordkrokens Semesterhemsförening.
Självhushållning. Vi hjälp åt med matlagning och städning. Tillsammans
hittar vi på roliga gemenskapsaktiviteter. Lekar, bad och grillning.
Kontaktperson: Rasken Andreasson, telefon: 0520-761 55 eller 
mobil: 0708-88 14 13.

Hela sommaren      Vi genomför grillkvällar, utflykter och gemenskapsträffar 
                                   under hela sommaren. Ring Rasken Andreasson för
                                  mer information.
Kontaktperson: Rasken Andreasson, 
telefon: 0520-761 55 eller 
mobil: 0708-88 14 13.

12 augusti                Allsång
                                   Vi samlas för sång och
gemenskap i Ströms Slottscafé, Lilla Edet.
Kontaktperson: Rasken Andreasson, 
telefon: 0520-761 55 eller 
mobil: 0708-88 14 13.

29 juli                        Allsång
                                   Vi samlas för sång och gemenskap i Ströms Slottscafé, 
Lilla Edet. Kontaktperson: Rasken Andreasson, telefon: 0520-761 55 
eller mobil: 0708-88 14 13.

12 augusti                Allsång
                                   Vi samlas för sång och gemenskap i Ströms Slottscafé, 
Lilla Edet. Kontaktperson: Rasken Andreasson, telefon: 0520-761 55 eller 
mobil: 0708-88 14 13.

26 augusti                Allsång
                                   Vi samlas för sång och gemenskap i Ströms Slottscafé, 
Lilla Edet. Kontaktperson: Rasken Andreasson, telefon: 0520-761 55 eller 
mobil: 0708-88 14 13.



Varmt välkomna till 
Verdandis 

sommarverksamhet!
Nu är sommaren här och Verdandi startar 

sin sommarverksamhet för både stora och små, 
ensamstående och familjer! 

Vi tycker att alla ska få en fin sommar med 
vila, ledighet och gemenskap med andra. 

Verdandi vill erbjuda ett alternativ för dem 
som vill uppleva gemenskap, bad och natur.

Vi skapar gemenskap, solidaritet och kraft mellan 
människor ute i landets alla bostadsområden. 

Vår värdegrund är att alla människor är lika värda 
och att alla behövs för att vi ska få ett 

rättvist och solidariskt samhälle.

Vi erbjuder en mängd olika gemenskapsaktiviteter, 
till exempel läger, badresor, fiske, boule, lek, 
fotbollsturneringar, utflykter. Kolla närmare 

i vår sommarkatalog och tag kontakt 
om du vill veta mer.

Välkommen till Verdandis sommargemenskap!


