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Under sommaren, juni-augusti, har Verdandi 
verksamhet i hela landet. Vi vill att alla, 
barn och vuxna, ska få uppleva sommarens 
härligheter med sol, bad, natur och gemenskap 
med andra.

Välkommen till Verdandis sommaraktiviteter. 
Kolla in vad som är på gång på just din ort. 
Kom med i en varm gemenskap och upplev 
sommaren tillsammans med Verdandi.

Sommarverksamhet 2017
Borlänge
Välkommen att delta i Verdandi Borlänges verksamheter
under sommaren. Kom ihåg att anmäla dig till de olika 
aktiviteterna. För information och anmälan till sommar-
verksamheten ring expeditionen, telefon 0243-22 80 30 
eller mejla: borlangekretsen@verdandi.se.

Sommarfest, 15 juni
Tid: Torsdagen den 15 juni, kl 16.00-18.00. 
Plats: Utanför lokalen Uttern på Bullermyren.

Midsommarfest, 23 juni
Tid: Fredagen den 23 juni, kl 09.00-11.00. 
Plats: Bananparken, Borlänge.

Brännboll och kubb, 25 juni
Tid: Söndagen den 25 juni, kl 14.00.
Plats: Sportfältet, Borlänge.



Utflykt till Säterdalen, 27 juni
Tid: Tisdagen den 27 juni, kl 10.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 20 juni.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon:
0243-22 80 30 eller mobil: 070-469 94 81.

Familjekollo i Mockfjärd, 3 juli-7 juli
Tid: Måndagen den 3 juli till fredagen den 7 juli.
Dagkollo utan övernattning, kl 09.00-16.30.
Verdandi ordnar resorna med bussar.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 26 juni.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon:
0243-22 80 30 eller mobil: 070-469 94 81. 
Tid och avresa meddelas vid anmälan.
Deltagaravgift för hela veckan: Barn, 0-4 år: 
Kostnadsfritt. Barn, 5-12 år: 200 kronor. 
Vuxna: 250 kronor.

Allsång med Kalle Moraeus, 17 juli
Tid: Måndagen den 17 juli, kl 19.30-22.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 27 juni.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon:
0243-22 80 30 eller mobil: 070-469 94 81. 
Tid och avresa meddelas vid anmälan.
Deltagaravgift: Barn, 0-14 år: Kostnadsfritt. 
Vuxna: 175 kronor. Icke-medlemmar: 300 kronor

Surströmmingsskiva i Båtsta
Vi kommer att ha en surströmmingsskiva 
i Unga Örnars stuga i Båtsta. Datum är ännu
ej fastställt. Mer information kan fås av Verdandis 
expedition på telefon: 0243-22 80 30 eller 
mobil: 070-469 94 81.



Sillkväll i Skallsko, 3 augusti
Tid: Torsdagen den 3 augusti, kl 19.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 2 juli.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon
0243-22 80 30 eller 070-469 94 81.
Deltagaravgift: 150 kronor.

Resa till Eskilstuna, 10 augusti
Tid: Torsdagen den 10 augusti. Avresa från
Borlänge cirka kl 08.30. Åter i Borlänge cirka
kl 20.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 17 juli.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon
0243-22 80 30 eller 070-469 94 81. 
Tid och avresa meddelas vid anmälan.
Deltagaravgift: Barn, 0-2 år: Kostnadsfritt.
Barn, 3-16 år: 150 kronor. I priset för barn
ingår resa, entré och åkband. Vuxna: 200 kronor.
I priset för vuxna ingår resa och entré.
Icke-medlemmar: 400 kronor.

Kräftskiva, 29 augusti
Tid: Tisdagen den 29 augusti, kl 18.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 22 augusti.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon
0243-22 80 30 eller 070-469 94 81. 
Plats: Verdandis lokal på Allfarvägen 63.

Fiskeutflykt, 30 augusti
Tid: Onsdagen den 30 augusti, avresa kl 16.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 23 augusti.
Anmäl till Verdandis expedition på telefon
0243-22 80 30 eller 070-469 94 81. 



Trollhättan

Midsommarfirande, 23 juni
Vi samlas för ett gemensamt midsommarfirande i Ströms 
slottspark, med resning av midsommarstång, danslekar, 
ponnyridning, underhållning och servering, kl 13.00-15.00.

Gemensamhetsläger på Nordkroken
Under vecka 27-28 åker vi på en gemensamhetsresa till 
vackra Nordkroken som bjuder på vacker natur och Vänern 
in på knutarna. Anmäl dig senast den 26 juni till Verdandi 
Trollhättan om du vill följa med, telefon: 0520-738 22, 
mobil: 070-888 14 13, mejl: verdandi.fyrstad@telia.com. 

Grillning på Verdandigården, 19 juli, 26 juli, 
2 augusti, 9 augusti, 16 augusti, 23 augusti
Vi grillar och umgås med varandra och har det trevligt.
Alla är välkomna. Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Allsång i Ströms slottspark, 19 juli, 2 augusti, 
16 augusti
Vi samlas och sjunger tillsammans i en trevlig allsångs-
kväll, kl 19.00. Alla är välkomna!
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Fiske, våffelkvällar och live-musik
Under sommaren träffas vi på Verdandigården i Sylte och 
bestämmer gemensamt ett antal roliga aktiviteter. Kom 
med du också! Alla är välkomna! 
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Lär dig cykla med Verdandi!
Under sommaren är vi ett gäng som vill lära oss att cykla. 
Det låter enkelt men kan vara knepigt att komma under-
fund med utan hjälp. Kom med du också! 
Alla är välkomna! 



    Gävle

     Sommarcafé
      Kom och fika på Hällforsgården. Här hittar du sommarens
      godaste och billigaste fika. Öppet lördagar/söndagar under
      perioden 3/6-30/7, kl 12.00-16.00. Kontakt: Birgitta Öberg,
      telefon: 0246-211 20, verdandi.gavleborg@gmail.com.

     Familjeveckor
      Tid: vecka 26-28, måndag-fredag.
      Anmälan: Birgitta Öberg, telefon: 0246-211 20,
      verdandi.gavleborg@gmail.com.

     Kvinnovecka
      Tid: 7-11 augusti.
      Anmälan: Birgitta Öberg, telefon: 0246-211 20,
      e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.

     Grillkväll med föredrag:
     ”Feminismen och glesbygdspolitiken”,
      Jonna Källström Börjesson
      Tid: Torsdagen den 10 augusti, kl 18.00.
      Anmälan: Birgitta Öberg, telefon: 0246-211 20,
      e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.



Nyköping
Brandkärr

Badresor till Sjöberga, 26 juni-13 augusti
Varje tisdag och torsdag åker vi på badresor till Verdandis
lägergård Sjöberga, kl 09.00-16.40. Anmäl dig vid Verdandis
tält vid Brandkärrsskolan. Kontakt: telefon: 0155-28 64 02.
Deltagaravgift: 10 kronor. Resa, fika och lättare lunch ingår.
Avgiften betalas vid anmälan och återbetalas inte vid
återbud. Du behöver ha med dig badkläder och handduk.
Observera! Barn under nio år måste ha en vuxen med sig.
Barn mellan nio och tretton år måste ha lov av förälder 
att följa med. Vuxna utan barn får också gärna följa med.

Brandkärrs fotbollsturnering
Häng med på Brandkärrs uppskattade fotbollsturnering!
Söndagar, måndagar och onsdagar. Fotbollsturneringar för 
intresserade från sex år och uppåt. Både tjejer och killar. 
I åldersgrupperna 17+ och 13-16 år kan man anmäla egna 
lag. Max 20 spelare i varje lag, och 15 spelare till match. 
Det går också bra att anmäla sig som spelare.
Kontakt: telefon: 0155-28 64 02.

         Följ med på badresor till vackra Sjöberga.
     Deltagaravgift 10 kronor. Resa, fika och 
     lättare lunch ingår. Anmäl dig vid Verdandis
     tält vid Brandkärrsskolan, Nyköping.



Ungdomskollo
Verdandi Brandkärr arrangerar två ungdomskollon 
under sommaren för dig som är mellan 12-16 år.
Anmälan: Ring för mer information och anmälan på 
telefon: 0155-28 64 02.

Den stora Verdandi-dagen i Brandkärr
Den 19 augusti firas den stora Verdandi-dagen i Brandkärr.
Det blir fotbollsfinaler i Brandkärrscupen, musik, café, 
parklek, klädbyte och mycket mera.

Har du själv en idé om något roligt vi kan planera och 
genomföra tillsammans? Hör av dig till Verdandi Brand-
kärr, telefon: 0155-28 64 02.

Helsingborg

Helsingborg Söder

Familjeläger
Sommarläger för barnfamiljer, den 10-13 juli.
Anmälan: Anmälan görs till Lisbeth Lindell,
mobil: 070-911 38 86.

Utflykter
Tid: Vi gör utflykter under hela sommaren, allt efter
väder och intresse. Vi ordnar tipspromenader, tavelmål-
ning, grillkvällar, samkväm, kulturresor och vandringar. 
Anmälan görs till Lisbeth Lindell, mobil: 070-911 38 86.
Följ oss på facebook: Verdandi Söder Helsingborg.

Helsingborg Kamratpunkten
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.



Stockholm

Tensta-Rinkeby
Dagliga utflykter till bad, bowling, bio och annat kul. 
Vid utflykt till bad utan föräldrar, ska barn vara minst 
tio år och simkunniga. Sommarverksamheten pågår 
under perioderna 12 juni-7 juli och 24 juli-15 augusti, 
vardagar kl 10.00-16.00. Eftermiddags- och kvälls-
aktiviteter tillsammans med Verdandi Rinkeby och 
Tensta, för ungdomar 13 år och äldre, har vi program 
minst två gånger per vecka.

Kontakt: verdandi@mail.com, Jeanette, 
mobil: 073-656 61 79, Jamila, mobil: 073-930 74 17, 
Stig, mobil: 073-960 52 59. Facebook: Verdandi-Tensta/
Rinkeby. Veckoprogram läggs ut. Instagram: Verdandisthlm.
Pris: utflykter 10-20 kronor per dag.

Tensta
Samling kl 10.00, vid Verdandis lokal, Gullingeplan 52.
Ungdomsaktiviteterna, samling kl 14.00, vid Verdandis
lokal, Husingeplan 18, Tensta. Kontaktperson: Richard, 
mobil: 076-252 18 45.

Rinkeby
Samling kl 10.00, vid Verdandis lokal, Storbyplan 31.
Ungdomsaktiviteterna, samling kl 14.00, vid Verdandis
lokal, Husingeplan 18, Tensta. Kontaktperson: Richard, 
mobil: 076-252 18 45.

Malmö
Utflykter
Vi gör utflykter under hela sommaren, allt efter väder och in-
tresse. Följ vår verksamhet på facebook: Verdandi Malmöhus.



               Verdandi Stockholmskretsen har många utflykter och aktiviteter under sommaren.
              Häng med du också!

Fittja
Tillsammans planerar vi olika dagsutflykter under perioden 
juli-augusti. Verdandi Fittjas lokal är öppen måndagar, 
kl 10.00-16.00, tisdag, onsdag och torsdag, kl 10.00-18.00 
och fredagar, kl 10.00-16.00. Alla är varmt välkomna! 
De aktiviteter vi har på gång är: Gröna Lunds-besök, bio, 
utflykt till Bodaborg, Äventyrshuset Laser Dome, Äventyrs-
huset Kastellet, vi åker och badar och simmar vid strand och 
på simhall, besök på Kaknästornet. Äventyrsparken Exploria, 
museum och pick-nick. Aktiviteterna vänder sig främst till barn i 
åldrarna 8-12 år, men föräldrar är också varmt välkomna.
Kontaktperson: Leyla Sözen, mobil: 070-442 29 16.
Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.



Järfälla
Verdandi Järfälla erbjuder sommarcafé i Riddarparken,
måndag-fredag, dagtid. Vi njuter också av livemusik 
på torsdagar, kl 18.00. Alla är varmt välkomna!
Parklek i Riddarparken, måndag-fredag, dagtid.
Kontakt: Sven Edberg, mobil: 073-952 34 08.

Vårby Gård
Vi träffas på fredagar i Verdandi-lokalen, då vi 
grillar tillsammans och umgås och har trevligt. 
Alla är varmt välkomna!
Midsommarfirande, den 23 juni, kl 13.00.
Anmäl dig till Annemaj senast den 19 juni. Vi samlas och 
äter midsommarlunch tillsammans. I augusti planerar 
vi gemensamt för att ordna en kräftskiva/-surström-
mingsafton. Vi åker också på spontana utflykter.
Kontakt: Annemaj Sundin, mobil: 070-641 77 77.
Ring gärna för mer information om olika aktiviteter.

Sundbyberg
Välkommen till Verdandi Sundbyberg! Vi har öppet 
hela sommarlovet i vår verksamhetslokal på Bergs-
höjden 36 i Hallonbergen. Aktiviteter: Pingis, bakning, 
matlagning, pyssla och måla.

Grillfest, 15 juni
Kom med på vår grillfest, från och med kl 12.00 vid 
Verdandis lokal på Bergshöjden 36 i Hallonbergen.
Mer information kan du få av: 
Faiza Rebandi, mobil: 070-796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.



Badutflykter, 19 och 27 juni
Kom med på Verdandis badutflykter den 19 och 27 juni!
Vi åker tillsammans till Hovstabadet. Samling vid Ver-
dandis lokal i Bergshöjden 36 i Hallonbergen, kl 10.00, 
båda dagarna. Mer information kan du få av: Faiza Rebandi, 
mobil: 070-796 56 16. Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Allsång vid Toppstugan, 2 augusti
Kom med på allsång vid Toppstugan i Sundbyberg. 
Vi samlas vid Toppstugan den 2 augusti, kl 16.00. 
Mer information kan du få av: Faiza Rebandi, 
mobil: 070-796 56 16. Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Utflykt till museum, 9 augusti
Kom med på ett spännade besök på ett av Stockholms
fina museum. Vilket museum det blir, bestämmer vi 
tillsammans. Mer information kan du få av: Faiza Rebandi, 
mobil: 070-796 56 16. Deltagaravgift: Kostnadsfritt.



Sundsvall
Sundsvalls Pridefestival, 2-8 juli
Verdandi deltar i tåget och bjuder in till vårt tält på Pride-
området. Alla är välkomna! Ring gärna för mer information, 
Steve Ohlander, mobil: 073-360 10 12.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Gemenskap vid vackra Sidsjön, 21 juni, 5 juli,
19 juli och 2 augusti
Vi träffas vid grillplatsen på det vackra naturområdet Sidsjön 
i Sundsvall, kl 10.00-14.00 Alla är välkomna! Vi paddlar, ba-
dar och grillar tillsammans. Ring gärna för mer information, 
Steve Ohlander, mobil: 073-360 10 12.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Dagsresa till Junsele Djurpark, 30 juni
Vi åker på en dagstur till Junsele Djurpark. Alla är välkomna! 
Ring och anmäl dig senast den 20 juni till: Steve Ohlander, 
mobil: 073-360 10 12.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.



Örebro
Gemenskapsresor till Mebacka
med bad, fiske, dagsutflykter och gemensam matlagning, 
den 9-11 juni och 11-13 augusti, avresa kl 17.00.
Kostnad: 200 kronor för medlem, 300 kronor för icke-medlem.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga, tel: 019-25 00 02, 
senast en vecka före aktiviteten.

Midsommarfirande på Öster
Tid: 23 juni, kl 12.00. Kostnad: 40 kronor för medlem, 
60 kronor för icke-medlem, lunch ingår.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga, tel: 019-25 00 02, 
senast en vecka före aktiviteten.

Besök på Örebro läns museum, 28 juni
Tid: Avresa kl 10.00, Varberga/Öster. Kostnad: 60 kronor 
för medlem, 80 kronor för icke-medlem, fika ingår.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga, tel: 019-25 00 02, 
senast en vecka före aktiviteten.

Bilhistoriska museet i Köping, 30 juli
Tid: Avresa kl 10.00, Varberga/Öster. Kostnad: 60 kronor 
för medlem, 80 kronor för icke-medlem, fika ingår.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga, tel: 019-25 00 02, 
senast en vecka före aktiviteten.

Utflykt till Noramarken, 26 augusti
Tid: Avresa kl 10.00, Varberga/Öster. Kostnad: 40 kronor 
för medlem, 60 kronor för icke-medlem, fika ingår.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga, tel: 019-25 00 02, 
senast en vecka före aktiviteten.

Utflykt till Bergs slussar Söderköping, 10 september
Tid: Avresa kl 08.00, Varberga/Öster. Kostnad: 40 kronor för medlem, 
60 kronor för icke-medlem, fika ingår. Anmälan: Anmälan görs till 
telefon: 019-25 00 02, senast en vecka före aktiviteten.



Kumla

Familjedagar på Västkusten, 23-28 juli
Verdandi Kumla har fått möjlighet att använda 
Kumlagården i Åsa från söndagen den 23 juli till 
fredagen den 28 juli för gemensamhetsdagar. 
Vi genomför då en familjeresa. Alla är varmt 
välkomna!

Vi åker kl 09.00 och resan sker i minibussar. 
Hemresan sker på fredag eftermiddag. Vi hjälps 
åt med matlagning och städning, samt att vi får 
ta med egna lakan till sängarna. Våra aktiviteter 
bestämmer vi tillsammans. Havsbad finns inom 
gångavstånd.

Deltagaravgift: 1 000 kronor per vuxen,
barn upp till och med 18 år kommer med 
utan kostnad. I avgiften ingår resa, mat och
logi. Alla intresserade hälsas varmt välkomna!
Anmälan: Anmälan görs senast den 30 juni till
Carl-Gustav Thunström, mobil: 070-583 64 64, 
eller e-post: carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

Skara Sommarland, 12 augusti
Följ med Verdandi Kumla till Skara Sommarland!
Vi åker den 12 augusti, kl 09.00. Hemresan sker
kl 18.00. Barn under 13 år kan endast följa med
i vuxens sällskap.
Deltagaravgift: 300 kronor per person. I avgiften 
ingår resa och entréavgift.
Tid: 12 augusti.
Anmälan: Monica Jansson, mobil: 070-586 66 37,
e-post: monica.jansson@hotmail.se.



Hallsberg

Verdandi Solrosen

Fiske- och badresor, 12-16 juni, 20-22 juni, 
28-30 juni
Fiske- och badresor för barn och ungdomar i åldrarna 
8-19 år. Vi åker till Tisaren, Sottern, Motorp och Östansjö. 
Minibussar åker kl 13.00, måndag-fredag, från ungdoms-
gården Solrosen och kommer tillbaka senast kl 18.00.
Deltagaravgift: 10 kronor/person för en dagsresa. 
Eventuell entré till badplats eller något annat betalar 
man själv.
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 079-789 20 34, 
eller telefon: 0582-137 00. 
E-post: sedink@hotmail.com.



Örebro Stadspark och Wadköping, 19 juni
Gemensamhetsresa till Örebro stadspark och  
Wadköping. Minibussar åker kl 13.00 från 
ungdomsgården Solrosen och kommer tillbaka 
senast kl 18.00. Resan gäller för ungdomar 
i åldrarna 13-15 år.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 079-789 20 34, 
eller telefon: 0582-137 00. 
E-post: sedink@hotmail.com.

Kumlabadet, 27 juni
Vi reser till Kumlabadet. Resan gäller för barn och ung-
domar 
i åldrarna 13-15 år. Minibussar åker kl 13.00 från 
ungdomsgården Solrosen och kommer tillbaka 
senast kl 18.00.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 079-789 20 34, eller 
telefon: 0582-137 00. E-post: sedink@hotmail.com.

Ungdomsgården har öppet!
Verdandis ungdomsgård Solrosen har öppet 4-7 juli, 
kl 14.00-20.00. Från den 14 augusti har vi öppet 
kl 15.00-21.00.
Plats: Verners väg 3, Hallsberg
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 079-789 20 34, eller 
telefon: 0582-137 00. E-post: sedink@hotmail.com.





Varmt välkomna 
till Verdandis 

sommargemenskap!
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 
naturupplevelser, ledighet och gemenskap.

Verdandi erbjuder ett alternativ för dig som 
vill uppleva gemenskap tillsammans med andra. 

Verdandi skapar gemenskap och solidaritet 
mellan människor.

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 gemenskapsaktiviteter, 
till exempel ungdomsläger, badresor, fiske, lek, 

fotbollsturneringar, utflykter, odling och mycket mera. 
Läs mer i vår sommarkatalog och ta kontakt med din 

Verdandi-avdelning om du vill veta mer.


