VERDANDIS SOMMARVERKSAMHET 2019

SOMMAR

aktiviteter
2019

Familjeläger
Badresor

Utflykter
Gemenskap

Under sommaren 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 2019
Borlänge
Välkommen att delta i Verdandi Borlänges verksamheter
under sommaren. Kom ihåg att anmäla dig till de olika
aktiviteterna. För information och anmälan till sommarverksamheten ring expeditionen, mobil: 070-469 94 81
eller e-posta: eva.sundqvist@verdandi.se.

Försommarfest, 11 juni

Tid: Tisdagen den 11 juni, kl 16.30-18.00.
Plats: På Ängsplan, Bullermyren, Borlänge.

Examensfika, 13 juni

Tid: Torsdagen den 13 juni, kl 9.00-12.00.
Plats: I Verdandis lokal på Jaxtorget, Borlänge.

Midsommarfest, 19 juni

Tid: Onsdagen den 19 juni, kl 09.00-11.00.
Plats: I Bananparken på Jax, Borlänge.

Båtstad Café, i Unga Örnars stuga,
öppet under sommaren

Tid: Öppet under sommaren. För mer
information, ring Eva Sundqvist,
mobil: 070-469 94 81
Caféverksamheten genomförs i samarbete
med Unga Örnar.

Räkkryssning med Slussbruden, 26 juni
Tid: Onsdagen den 26 juni. Avresa från
Borlänge kl 18.00.
Kostnad: 240 kronor.
Anmälan: Sista anmälningsdag är måndagen
den 17 juni.

Familjekollo i Mockfjärd, 1 juli – 5 juli

Tid: Kl 09.00-16.00. Avresa meddelas vid anmälan.
Kostnad: Kostnaden är för barn upp till
4 år – kostnadsfritt, barn 5-12 år – 200 kronor,
vuxna – 250 kronor.
Anmälan: Sista anmälningsdag är
onsdagen den 19 juni.

Utflykt till Säterdalen, 9 juli

Tid: Tisdagen den 9 juli. Avresa från
Verdandis lokal på Jaxtorget kl 10.00,
Allfarvägen 63 kl 10.00 och
Tjärna Ängar, kl 10.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är tisdagen den 2 juli.

Utflykt till Nyssjöns levande fäbod

Tid och anmälan: Datum är ännu inte bestämt.
Om du vill följa med är du välkommen med din
intresseanmälan till: Eva Sundqvist,
mobil: 070-469 94 81.

Utflykt med lunch till gamla Staberg, 13 augusti
Tid: Tisdagen den 13 augusti, avresa kl 10.30.
Kostnad: Resan är kostnadsfri men alla betalar sin
egen lunch.
Anmälan: Sista anmälningsdag är tisdagen
den 6 augusti.

Fiskeutflykt, 31 augusti

Tid: Lördagen den 31 augusti, avresa från Borlänge kl 13.00.
Anmälan: Sista anmälningsdag är fredagen
den 23 augusti. Anmälan gör du till Rune Andersson,
mobil: 070- 516 83 27.

Resa till Tomteland, 15 augusti

Tid: Torsdagen den 15 augusti, avresa från Borlänge
kl 09.00. Mer information får du i när du anmält dig.
Kostnad: Barn upp till 2 år – kostnadsfritt,
barn 3-12 år – 100 kronor, barn 13 år och
uppåt – 200 kronor, vuxna – 200 kronor.
Anmälan: Sista anmälningsdag är fredagen
den 2 augusti.

Verdandi är en förening som har funnits sedan 1896.
Verdandi arbetar mot missförhållanden i samhället
på både internationell, nationell och lokal nivå.
I Borlänge har Verdandi varit verksamma sedan förra
sekelskiftet. Vi arbetar i de stora bostadsområdena där
vi skapar mötesplatser för gemenskap, engagemang,
samhällspåverkan, studier, kamratstöd, boendestöd,
barn- och ungdomsverksamhet, sommar- och helgverksamhet. Välkommen till Verdandi!

Trollhättan
Midsommarfirande, 21 juni

Vi samlas för gemensamt midsommarfirande i Ströms
slottspark. Tillsammans klär vi och reser midsommarstången. Vi har danslekar till levande musik, ponnyridning, underhållning och servering, kl 13.00-15.00.
Alla är välkomna!

Gemensamhetsläger på Nordkroken

Under vecka 27-28 åker vi på gemensamhetsresa
till Nordkroken som bjuder på vacker natur med vackra
Vänern in på knutarna. Anmäl dig senast den 24 juni
till Verdandi Trollhättan, telefon: 0520-738 22, mobil:
070-888 14 13, e-post: verdandi.fyrstad@telia.com.

Grillning på Verdandigården: 26 juni,
3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli,
7 augusti, 14 augusti

Vi grillar, umgås med varandra och har det trevligt.
Vid regn och rusk gräddar vi våfflor och fikar inomhus.
Tid: kl 18.00-20.00. Kostnadsfritt.

Allsång Ströms slottspark – Verdandis Sommarcafé
Under fyra kvällar i juli-augusti samlas vi och sjunger
allsång till Tommy Danielssons orkester, kl 19.00-20.30.
Hör av dig till Verdandi Sylte för mer information,
mobil: 070-888 14 13.

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

Gävle
Sommarcafé

Kom och fika på Hällforsgården. Här hittar du sommarens
godaste och billigaste fika. Öppet lördagar och söndagar
under juni och juli, kl 12.00-16.00. Kontakt: Birgitta Öberg,
telefon: 0246-211 20, verdandi.gavleborg@gmail.com.

Alternativ sommar med Verdandi

Tid: veckorna 26 och 28.
Anmälan: Birgitta Öberg, telefon: 0246-211 20,
verdandi.gavleborg@gmail.com.

Kvinnovecka

Tid: 6-10 augusti.
Anmälan: Birgitta Öberg, telefon: 0246-211 20,
e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.

Nyköping

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

Brandkärr
Badresor till Sjöberga

Med start efter midsommar och till början av augusti,
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 9-13 år måste ha lov av förälder
att följa med. Vuxna utan barn får också gärna följa med.

Brandkärrs fotbollsturnering

Söndagar, måndagar och onsdagar. Fotbollsturneringar för
intresserade från 6 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.

Ungdomskollo

Verdandi Brandkärr arrangerar ett ungdomskollo
under sommaren för dig som är mellan 12-16 år.
Anmälan: Information och anmälan, telefon: 0155-28 64 02.

Den stora Verdandi-dagen i Brandkärr

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

Eskilstuna
Vi upptäcker Eskilstuna med omnejd

”Upptäck Eskilstuna med omnejd” är vårt sommarprojekt
med olika utflykter, dans och andra upptäckter.
16 juni: Vi åker på sommarutflykt till Strängnäs, för alla åldrar.
Samling vid hamnen i Strängnäs kl 11.00. Vi bjuder på lunch.
30 juni: Stadsvandring i Torshälla, utgående från Kofältet,
kl 13.00. Vi njuter av naturen och fin konst. Vi avslutar med
picknick på Kofältet. Aktiviteterna är kostnadsfria.
Samåkning till sommarens olika danskvällar 17 juni, 24 juli
och 31 juli åker vi och dansar på sommarens tillställningar,
till exempel till Djäkneberget och Kolbäcksparken.
Anmälan: Anmäl dig till Gunilla Andersson, mobil:
070-221 48 14, e-post: info@ vedandieskilstuna.se

Helsingborg
Gemenskap och utflykter

Vi gör utflykter, allt efter väder och intresse, bl a till Sofiero.
Barn och ungdomar: Verdandi ordnar sommarkul. Vi badar
och har utomhuslekar. Vecka 32 har vi ungdomsläger.
Lokalen, Industrigatan 17, Helsingborg: Varje dag har vi
kamratstödjande aktiviteter i våra lokaler, kl 09.00-16.00.
Frukost serveras till självkostnadspris.
Kontaktperson: Pernilla Rydell, mobil: 076-049 95 00.
Följ oss på facebook: Verdandi Söder Helsingborg.

Stockholm
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: bio, besök

på museum, bland annat Naturhistoriska museet och
Vasamuseet. Vi ska göra utflykter till Äventyrsparken
Exploria och vi ska spela bowling. Vi besöker Stockholms
stadshus och Escape Room. Aktiviteterna vänder sig
främst till barn i åldrarna 8-12 år, men föräldrar är
Loppis!
också varmt välkomna.
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Kontaktperson: Leyla Sözen, mobil: 070-442 29 16.
Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.
Verdandi Fittjas fina Second-hand-butik, som
finns i Verdandis lokaler, har också öppet hela
sommaren. Kom och fynda!

Vårby Gård
Vi träffas på fredagar i Verdandi-lokalen, då vi
grillar tillsammans, umgås och har trevligt.
Alla är varmt välkomna!
Under sommaren samlas vi också för att äta
sommarlunch tillsammans. I augusti planerar vi
gemensamt för att ordna en kräftskiva/-surströmmingsafton. Vi åker på spontana utflykter.
Kontakt: Annemaj Sundin, mobil: 070-641 77 77.
Ring gärna för mer information om olika aktiviteter.

Besök Verdandi Fittjas
fina second-handbutik, Krögarvägen 22
i Fittja. Vi har öppet
hela sommaren.

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: Therese Lord, mobil: 070-520 45 02.

Kallhäll
Verdandi Kallhäll Ungdom
erbjuder en mängd olika
sommaraktiviteter för barn
och ungdomar.
Alla är varmt välkomna!
Kontakt: Jibril Hassan
Mobil: 070-749 70 29
E-post: jibril.hs@gmail.com.

Sundbyberg
Välkommen till Verdandi Sundbyberg! Vi bjuder
in till gemenskap och roliga aktiviteter i sommar!
Alla är välkomna!

Grillfest, 17 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.

Utflykt till Historiska museet, 24 juni

Kom med på vår heldagsutflykt till Historiska
museet den 24 juni. Gemensam avfärd från
Verdandis lokal, Bergshöjden 36, kl 10.00.
Kontaktperson: Faiza Rebandi,
mobil: 070-796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Badutflykter

Kom med på Verdandis badutflykter.
Vi åker en gång i veckan till Hovstabadet, under de de veckor
vi har sommaröppet i lokalen.
Ring gärna för mer
Bada med
info. Kontaktperson:
Verdandi
i sommar!
Faiza Rebandi, mobil:
070-796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Sundsvall
Sundsvalls Pridefestival

Verdandi deltar i tåget och bjuder in till vårt tält på
Prideområdet. Alla är välkomna! Ring gärna för mer
information, Steve Ohlander, mobil: 073-360 10 12.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Gemenskap vid vackra Sidsjön, 19 juni,
26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli
och 7 augusti

Vi träffas vid grillplatsen på det vackra naturområdet
Sidsjön i Sundsvall, kl 12.00-15.00 Alla är välkomna!
Vi paddlar, badar och grillar tillsammans. Ring gärna för
mer information, Steve Ohlander, mobil: 073-360 10 12.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Örebro
Besök på Lanna Bokcafé med
flera stopp på vägen, 11 juni

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.

Gemenskapsresa till Mebacka, 14-16 juni
och 30 augusti-1 september

med bad, fiske, dagsutflykter och matlagning, avresa kl 15.00.
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.

Vandring runt Ånnabodasjön och grillning, 18 juni
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.

Midsommarfirande på Öster

Tid: 21 juni, samling 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.

Utflykt till Vinön, 26 juni

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 Lunedet med möjlighet till bad, 2 juli

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.

Minigolf vid Café Skogen Glomman, 2 juli

Tid: Avresa kl 18.00, Varberga/Öster. Kostnad: 30 kronor
för medlem, 40 kronor för icke-medlem, fika ingår.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga,
tel: 019-25 00 02, senast en vecka före aktiviteten.

Utflykt till Nora, 8 juli

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.

Bad och grillning vid
Lögardammen, 16 juli

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.

Vi besöker Glass & Berså utanför Arboga, 24 juli

Tid: Avresa kl 10.00, Varberga/Öster. Kostnad: 40 kronor
för medlem, 60 kronor för icke-medlem, fika ingår.
Inköp av glass bekostas av deltagarna själva.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga,
tel: 019-25 00 02, senast en vecka före aktiviteten.

Picknick i Stadsparken, 30 juli

Tid: Samling Öster kl 11.00. Kostnad: 30 kronor för
medlem och 40 kronor icke-medlem.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga,
tel: 019-25 00 02, senast en vecka före aktiviteten.

Vi besöker Fagertärn, 13 augusti

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

Överraskningsresa, 14 augusti

Tid: Avresa kl 11.00, 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.

Medlemsmöte och grillkväll för Varbergaavdelningen, 14 augusti

Tid: kl 18.00.
Anmälan: Anmälan görs till Verdandi Varberga,
tel: 019-25 00 02, senast en vecka före aktiviteten.

Fiskeresa till Villingsberg med grillning, 23 augusti
Tid: Avresa kl 08.00, 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.

Välkommen på kräftskiva i augusti!

Verdandi Örebro har som vanligt en kräftskiva
i augusti. Ring för mer information i början
av augusti. Varmt välkommen!

Kumla
Sommaröppet i lokalen

Verdandi har öppet i lokalen, Drottninggatan 10, Kumla,
måndag-fredag, kl 08.00-12.00 under juni månad, 1-12 juli
har vi öppet måndag-torsdag, kl 08.00-12.00. Vi har stängt
under veckorna 29-31. Därefter är det öppet i lokalen,
5 augusti-30 augusti, måndag-fredag, kl 08.00-12.00.

Familjeresa till Åsa,
21-27 juli

Verdandi Kumla åker på
gemensam familjeresa till
Kumlagården i Åsa,
21 juli-27 juli.
Alla är varmt välkomna!
Vi åker kl 09.00 och resan
sker i minibussar. Vi hjälps
åt med matlagning och
städning, samt att tar med
egna lakan. Våra aktiviteter
bestämmer vi tillsammans.
Havsbad finns inom gångavstånd.
Deltagaravgift: 1 200 kronor per vuxen,
barn upp till 18 år kommer med utan kostnad.
I avgiften ingår resa, mat och logi.
Anmälan: Anmälan görs senast den 30 juni till
Carl-Gustav Thunström, mobil: 070-583 64 64,
eller e-post: carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

Kräftskiva, 15 augusti

Följ med på
kräftskiva
med Verdandi
i sommar!

Följ med Verdandi Kumla på kräftskiva! Avresa från
lokalen på Västra Drottninggatan 10, Kumla, kl 17.30.
Deltagaravgift: 40 kronor
Anmälan: Carl-Gustav Thunström, mobil: 070-583 64 64,
eller e-post: carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

Hallsberg
Verdandi Solrosen
Skolavslutningsfest, 16 juni
Spontan idrottsplats

Vi samlas på ungdomsgården
för skolavslutningsfest med
grillning, musik, lek och spel
och massor av kul! Ålder: 8-19 år
Tid: 16 juni, kl 15.00-19.00 Deltagaravgift: Kostnadsfritt

Fiske- och badresor, 17-30 juni och 12-19 augusti

Fiske- och badresor för barn och ungdomar i åldrarna
6-15 år. Vi åker bland annat till Örebro stadspark,
Tisaren, Motorp, Östansjö badplats, Kumla Sjöpark.
Vi samlas vid ungdomsgården Solrosen kl 12.00 och kommer
tillbaka senast kl 18.00. Resorna görs med minibussar
och minst två vuxna ledare är med på varje resa.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 079-789 20 34,
eller telefon: 0582-137 00. E-post: sedink@hotmail.com.

Aktiviteter för barn och ungdomar, 1-5 juli

Under 1-5 juli har Verdandi Solrosen olika aktiviteter för barn
och ungdomar, till exempel korvgrillning och bollspel på
Spontan idrottsplatsen Lién. Deltagaravgift: Kostnadsfritt

Resa till Ånneboda, 17 augusti

Vi samlas på Ungdomsgården Solrosen kl 12.00 för att
göra en gemensam resa till Ånneboda. Alla är välkomna!
Deltagaravgift: Kostnadsfritt

Varmt välkommen till Ungdomsgården Solrosen
Plats: Verners väg 3, Hallsberg
Kontakt: Sedin Keljalic, mobil: 070-789 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.

