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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. I år blir
aktiviteterna annorlunda än tidigare år på grund
av de restriktioner vi har att förhålla oss till på
grund av Coronapandemin. Vi planerar aktiviteter
som fungerar enligt de nya förutsättningarna.
Vi håller distans till varandra, stannar hemma
om vi har förkylningssymptom, men vi formar
också verksamheter där vi kan samlas för social
gemenskap.
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 2021
Borlänge
Välkommen att delta i Verdandi Borlänges verksamheter
under sommaren. För information och anmälan ring
expeditionen, mobil: 070 – 469 94 81 eller e-posta:
eva.sundqvist@verdandi.se.
På grund av att vi fortsatt ser en smittspridning av covid-19
i samhället har vi anpassat våra verksamheter enligt folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. De flesta av våra aktiviteter
genomförs utomhus och inomhus träffas vi i mindre grupper.

Verdandi Dalarna har också en kompistelefon som
har öppet vardagar mellan kl 10.00 – 14.00, mobil:
070 – 469 94 81, för dig som behöver någon att prata
med eller behöver hjälp med något.
Vi har också en ungdomsgrupp som har olika
aktiviteter under sommaren. Ring Eva Sundqvist,
mobil: 070 – 469 94 81 för mer information.

Varmt välkomna till Verdandi Dalarna!

Gävle
Sommarcafé

Kom och fika på
Hällforsgården.
Här hittar du
sommarens
godaste och
billigaste fika.
Öppet lördagar
och söndagar
under juli och
augusti,
kl 12.00 – 15.00.
OBS! Endast uteservering i år på grund av Coronapandemin.
Kontakt: Birgitta Öberg, mobil: 070 – 334 06 77,
verdandi.gavleborg@gmail.com.

Kvinnovecka

Tid: vecka 32. Anmälan senast vecka 31. Tänk på att du som
anmäler dig måste vara vaccinerad med två sprutor mot covid-19.
Anmälan görs till: Birgitta Öberg, mobil: 070 – 334 06 77,
e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.

Trollhättan
Grillning på Verdandigården: 7 juli, 14 juli,
21 juli, 28 juli, 4 augusti, 11 augusti

Vi grillar, umgås med varandra och har det trevligt.
Tid: kl 18.00 – 20.00. Kostnadsfritt.

Alla är välkomna!

Allsång Ströms slottspark – Verdandis
Sommarcafé

Under fyra kvällar i juli– augusti samlas vi och
sjunger allsång. Hör av dig till Verdandi Sylte för
mer information, mobil: 070 – 888 14 13.

Fiske, badresor, våffelkvällar, live-musik
och jordgubbsplockning

Under sommaren träffas vi på Verdandigården
i Sylte och bestämmer gemensamt ett antal roliga
aktiviteter. Kostnadsfritt! Kom med du också!

Verdandi har kongress i Trollhättan
den 24–26/9! Rätten till ett värdigt liv!

Verdandis 49e kongress ska genomföras
i Trollhättan den 24–26 september! Då beslutar
verdandisterna om hur organisationen ska
arbeta de kommande tre åren. Lördagen den
25 september kl 13.30 har vi en gemensam
marsch för social rättvisa! Vi går från Folkets

Hus – kom med du också!

Nyköping
Brandkärr

Följ med på Tjejkollo på den fina kursgården
Sjöberga som ligger strax utanför Nyköping.
Här ser du den fina stranden där vi kommer
att ta många härliga dopp i sommar!
Tjejer mellan 10–16 år är välkomna att
anmäla sig!

Brandkärrs fotbollsturnering

Även i år arrangerar vi Brandkärrscupen i sjumanna-fotboll!
Den 13–25 juli har vi turneringar för lag med barn och ungdomar mellan 9 och 16 år. Den 25 juli startar turneringarna
för ungdomar och vuxna mellan 17 och 100 år. Vi spelar
varje måndag och onsdag hela sommarlovet med start
den 13 juni och finaler den 15 augusti. Se hela spelprogrammet och alla matcher på Verdandi Brandkärrs
hemsida: verdandi-nykoping.se

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.

Sommarcafé

Vi bjuder in till sommarcafé hela sommaren.
Tider: måndag till torsdag kl 09.00 – 17.00.
Fredagar kl 09.00 – 13.00.

Tjejkollo

Verdandi Brandkärr arrangerar ett tjejkollo på den fina kursgården Sjöberga. På bilden här till vänster kan du se den fina
stranden strax nedanför kursgården. Alla tjejer mellan 10–16 år
är välkomna att anmäla sig till: telefon: 0155–28 64 02.

Badkollo

Verdandi Brandkärr har badkollo tisdagar och torsdagar
vecka 26–31, kl 10.00-16.30. En dagsutflykt kostar 20 kronor
och då ingår resa till stranden, fika och lunch. Anmäl dig på
telefon: 0155–28 64 02.

Eskilstuna

Kom med i Verdandi och upplev vår fina
gemenskap. Ingen ska behöva sitta ensam.
Här fikar vi efter en av våra uppskattade
danskvällar. Just nu ligger dansaktiviteterna
nere på grund av Coronapandemin,
men vi hoppas att vi snart kan starta igen!

Vi upplever Eskilstuna
Sommarverksamheten genomförs utomhus denna sommar på
grund av Coronapandemin. Vi ordnar gemenskapsaktiviteter
i form av utflykter och andra inspirerande träffar i närområdet.
Syftet kvarstår, att bryta den ofrivilliga ensamheten med
fokus på kultur och gemenskap. Mer information hittar du
på vår hemsida: verdandieskilstuna.se, eller vår facebooksida.
Kontaktperson: Gunilla Andersson, mobil: 070 – 221 48 14,
e-post: info@ verdandieskilstuna.se

Helsingborg
Gemenskap och utflykter

Vi har aktiviteter hela sommaren! Vi gör utflykter, allt efter
väder och intresse, bl a till Sofiero. Vi odlar i våra odlingslådor och jobbar med bevattning och plantering. Vi har
även matlagning, grillning och badutflykter på programmet.
Under sommaren genomför vi också olika studiebesök
och studiecirklar och vi har ett sommarläger på Furuboda
Folkhögskola den 4–7 juli.
I övrigt jobbar vi med att stötta våra medlemmar
som har drabbats av Coronapandemin på olika sätt
och vi ägnar oss mycket åt medlemsvård genom
samtal och telefonkontakter.
Kontaktpersoner: Pernilla Rydell, mobil:
070 – 233 44 96
och Lisbeth Lindell, 070 – 911 38 86.
Följ oss på facebook: Verdandi Söder Helsingborg.

Stockholm
Fittja
På grund av Coronapandemin jobbar vi utifrån
myndigheternas rekommendationer. Alla våra
aktiviteter är utomhus. Vid enstaka tillfällen har
vi inomhusaktiviteter och då i grupper om maximalt
tio personer.
Vecka 23: Utflykt till en trampolinpark. Tipspromenad.
Vi spelar brännboll och har en pingisturnering.
Kostnadsfritt.
Vecka 24: Studiebesök till det assyriska kulturcentret.
Vi lyssnar på en föreläsning om demokrati.
Vi spelar basket och kubb. Kostnadsfritt.
Vecka 25: Vi promenar tillsammans till Slagsta Strand
för att spela minigolf. Sen äter vi glass och myser på
den fina stranden. Vi ska också ha femkampstävlingar
på Fittjaängen och vi ska spela fotboll. Vi gör en
promenadutflykt för mammor och barn till Slagsta
Marina där vi äter något gott på restaurangen och
samtalar om hur vårt närområde kan förbättras.
Kostnadsfritt.
Vecka 26: Bowling i Heron City. Frågesport och
pingisturnering. Utflykt till Naturhistoriska museet.
Familjeutflykt till Slagsta Marina för mammor och
barn. Pensionärspicknick i det gröna. Kostnadsfritt.
Vecka 27: Vi kör klättring och hinderbanor tillsammans
med ungdomarna. Vi målar, spelar och pysslar.
Vi promenerar tillsammans. Vi gör en utflykt till
Regnbågsparken och njuter av en mysig fika.
Kostnadsfritt.
Vecka 28: Vi spelar pingis och kubb. Vi kör en
lagsportstävling med säckhoppning, löpstafetter,
plockepinn och sen lagar vi tacos tillsammans och
njuter av en god lunch. Kostnadsfritt.

Kom med i Verdandi
i sommar och upplev
vår fina gemenskap.
Ingen ska behöva sitta
ensam. Verdandi är
politiskt och religiöst
obundet. Vad vill vi?
Vi vill se ett samhälle
utan sociala orättvisor
och fritt från alkoholskador och droger.
Verdandi Fittja erbjuder
ett stort antal aktiviteter
under sommaren, både
för unga och äldre.
Kontakta gärna verksamhetsledare Leyla Sözen
om du vill veta mer:
mobil: 070– 442 29 16.
Verdandis lokal i Fittja
ligger på Krögarvägen 22.

Vecka 29: Aktiviteter för barn och unga. Vattenlekar,
basket, fotboll och pingis. Vi bakar och fikar. Och vi
grillar och äter något gott utanför våra lokaler.
Utflykter för en kvinnogrupp och för en pensionärsgrupp. Vi fikar och samtalar om livet. Kostnadsfritt.
Vecka 30: Promenader med stödsamtal för dem som
tycker att det var en tuff period med Coronaåret.
Kostnadsfritt.
Vecka 31: Studiebesök till en konsthall, biblioteket
och det mångkulturella huset. Sen grillar vi tillsammans och äter något gott utanför Verdandis lokaler.
Kostnadsfritt.
Vecka 34: Loppis i samverkan med Botkyrkabyggen
i Regnbågsparken.
Kontaktperson: Leyla Sözen
Mobil: 070 – 442 29 16
E-post: leila.sozen@verdandi.se

Botkyrka Ungdomsavdelning
Verdandi Botkyrkas Ungdomsavdelning erbjuder
sommaraktiviteter för barn och ungdomar.
Alla är varmt välkomna!
Vi har ungdomsverksamhet måndagar hela
sommaren kl 16.00 – 19.00. Vi har kul, bakar,
spelar spel, badar och gör spontanaktiviteter.
Häng med och träffa nya vänner!

Alla är varmt välkomna!
Kontaktperson: Arina Sharif
Mobil: 076 – 933 27 51
E-post: arina.sharif@verdandi.se

Järfälla
Sommarcafé
Välkomna till Verdandis Sommarcafé i Riddarparken,
Jakobsberg. Vi har öppet måndag – fredag
kl 10.00 – 17.00 hela sommaren.

Musikkvällar
Programmet ”Torsdagar för Integration” äger
rum mellan juni och augusti på torsdagskvällar
kl 18.00 – 20.00 i Jakobsberg, vid Verdandis Café
i Riddarparken. Det blir en blandning av live-musik
och dans från världens alla hörn.
Under musikkvällarna drar vi också
igång grillen!

Sommar i Parkleken i Riddarparken
Verdandis Parklek är öppen under hela sommarlovet
måndag – fredag kl 11.00 – 17.00. Barn är välkomna att
hänga med på äventyr, utflykter, turneringar, pyssel,
grill, bad och mycket mera.
Vecka 24:
Tisdag
Sommarmålning, Riddarparken, 12.00 – 16.00
Onsdag Pärlverkstad, Riddarparken, 12.00 – 16.00
Torsdag Kortspel & Sällskapsspel,
		
Riddarparken, 12.00 – 16.00
Fredag TikTok – danstävling,
		
Riddarparken, 13.00 - 16.00
Vecka 25:
Måndag Barnens önskelista, Delfinparken, 13.00 – 16.00
Tisdag
Pysselverkstad, Riddarparken, 12.00 – 16.00

Onsdag
Torsdag
		

Utflykt, 12.00 – 16.00
Grillning & paddelturnering,
Delfinparken, 12.00 – 17.00

Vecka 26:
Måndag Rita ett eget sagoväsen till en boktävling,
		
i Biblioteket, 13.00 – 15.00
Tisdag
Vi hänger hos ”Sportoteket”
		
i Riddarparken, 13.00 – 16.00
Onsdag Utflykt, 12.00 – 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 1), Huset på höjden,
		
13.00 – 15.00
Fredag Vi besöker djuren på 4H-gården
		
i Jakobsberg, 12.00 – 15.00
Vecka 27:
Måndag Sommar-tipsrunda & Fika,
		
Riddarparken, 13.00 – 16.00
Tisdag
Olika bollaktiviteter, Nibbleparken, 14.00 – 17.00
Onsdag Utflykt, 12.00 – 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 1), Huset på höjden, 13.00 – 15.00
Fredag Grillning & Dans, Delfinparken, 13.00 – 16.30
Vecka 28:
Måndag Pärlverkstad, Riddarparken, 13.00 – 16.00
Tisdag
Bar-karaoke, Riddarparken, 12.00 – 16.00
Onsdag Utflykt, 12.00 – 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 1) Huset på höjden, 13.00 – 15.00
Fredag
Bubbel-fotboll & Picknick, Delfinparken, 12.00 – 17.00
Vecka 29:
Måndag Kultur & Lärande, Riddarparken, 13.00 – 16.00
Tisdag
Kultur & Lärande, Riddarparken, 13.00 – 16.00
Onsdag Kultur & Lärande, Riddarparken, 13.00 – 16.00
Torsdag Kultur & Lärande, Riddarparken, 13.00 – 16.00
Fredag Avslutning med gemensamt knytkalas
		
i Riddarparken, 13.00 – 16.00

Vecka 30:
Måndag Frågesport, Riddarparken, 14.00 – 16.00
Tisdag
Kampsport, Nibbleparken, 13.00 – 16.30
Onsdag Uflykt 14.00 - 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 1), Huset på höjden, 13.00 – 15.00
Fredag Brännbollsturnering, Nibbleparken, 14.00 – 16.00
Vecka 31:
Måndag Pingisturnering, Riddarparken, 13.00 – 16.00
Tisdag
Studiebesök hos Brandkåren, Jakobsberg 14.00 – 16.00
Onsdag Utflykt, 12.00 – 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 2), Huset på höjden, 13.00 – 15.00
Fredag Skogsvandring & Picknick i Skogen, 14.00 – 17.00
Vecka 32:
Måndag Fotbollsturnering (Grupp 1), Riddarparken 14.00 – 17.00
Tisdag
Pysselverkstad, Riddarparken 12.00 – 16.00
Onsdag Utflykt 12.00 – 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 2), Huset på höjden 13.00 – 15.00
Fredag Pärlverkstad, Riddarparken 13.00 – 16.00

Vecka 33:
Måndag Fotbollsturnering (Grupp 2), Delfinparken 14.00 – 17.00
Tisdag
Paddelturnering, Delfinparken, 14.00 – 16.00
Onsdag Utflykt, 12.00 – 16.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 2), Huset på höjden 13.00 – 15.00
Fredag Barnens Önskelista, Riddarparken 13.00 – 16.00
Vecka 34:
Måndag Badmintonturnering, Riddarparken 13.00 – 16.00
Tisdag
Mandalasmålningar, Riddarparken 14.00 – 16.00
Onsdag Utflykt 11.00 - 17.00
Torsdag Bakcirkel (Grupp 2), Huset på höjden 13.00 – 15.00
Fredag Grillning & Olika stafettlekar, Delfinparken 13.00 – 16.30

Alla är varmt välkomna!
Kontaktperson: Camilla Craas
Mobil: 073 – 025 83 22
E-post: camilla.craas@verdandi.se

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

Grillfest, vecka 31

Kom med på vår grillfest vid Verdandis lokal på
Bergshöjden 36 i Hallonbergen. För mer information
kontakta: Faiza Rebandi, mobil: 070 – 796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Hälsopromenader med stavgång

Kom med på våra hälsopromenader med stavar.
Vi går från Verdandis lokal, Bergshöjden 36.
Du får låna stavar av Verdandi.
För mer information, kontakta: Faiza Rebandi,
mobil: 070 – 796 56 16.
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Barnaktiviteter

Hela sommaren har vi olika barnaktiviteter.
Vi leker, spelar spel, badar och grillar.
Och mycket mer. Kontakta Faiza så får
du veta allt kul som vi ska
göra tillsammans.
Bada med
Kontaktperson: Faiza Rebandi,
Verdandi
mobil: 070 – 796 56 16.
i sommar!
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.

Dagkollo, vecka 32

Kom med på vårt Dagkollo i Toppstugan, Hallonbergen.
Vi leker, badar, spelar fotboll, grillar och har roligt varje
dag mellan kl 10.00 - 16.00 under vecka 32.
Dagkollot är öppet för barn mellan 7 - 13 år.
För information kontakta: Faiza Rebandi, mobil: 070 – 796 56 16.

Örebro
I år ser sommaren lite annorlunda
ut och vi som brukar ha massor av
utflykter har tvingats att tänka om
på grund av Coronapandemin och
myndigheternas restriktioner.
Men vi kommer att erbjuda många
aktiviteter i sommar med fina
möjligheter till gemenskap
och umgänge. Kom med
och träffa nya vänner!

Öster, Sturegatan 18 A

Vi samlas utanför lokalen och det blir aktiviteter
efter väder och önskemål. Exempelvis promenader,
pick-nick i Stadsparken, kubb och boule.
Tid: Tisdagar samlas vi klockan 10.00.
Torsdagar samlas vi kl 16.00.
Kostnad: Kostnadsfritt men de gånger vi erbjuder
fika är kostnaden 15 kronor för medlemmar/30 kronor
för icke-medlemmar. Lunch 40 kronor för medlemmar/
60 kronor för icke-medlemmar.
Information: För frågor ring telefon 019 – 611 64 05,
alternativt: 070 – 271 86 27.

Varberga, Varbergagatan 190

Verdandi Varberga erbjuder sommaraktiviteter för
familjer, barn och ungdomar. Aktiviteterna pågår under
veckorna 26–32.
Tid: Tisdagar har vi familjeaktiviteter i Varbergaparken
kl 14.00 – 17.00. Vi samlas vid scenen i Varbergaparken.
Kostnadsfritt.

Torsdagar har vi familje- och
ungdomsaktiviteter på vår
kl 17.00 – 20.00. Vi grillar
och fikar. Vi spelar kubb och
andra spel. Vi prova ansiktsmålning och har en smaskig
glassprovning.
Kostnad: Kostnadsfritt men
de gånger vi har fika så är
kostnaden 15 kronor för
medlemmar och 30 kronor
för icke-medlemmar.
Lunch 40 kronor för
medlemmar och 60 kronor
för icke-medlemmar.
Onsdagar har vi senioraktiviteter på vår gård kl 13.00 – 16.00.
Vi grillar och fikar. Vi spelar kubb och andra spel.
Kostnad: Kostnadsfritt men de gånger vi har fika så är kostnaden
15 kronor för medlemmar och 30 kronor för icke-medlemmar.
Lunch 40 kronor för medlemmar och 60 kronor för icke-medlemmar.
Information: För frågor ring telefon 019 – 25 00 02,
alternativt verksamhetsledare Bilel: 076 – 220 79 03.
Följ oss i våra sociala medier! Du hittar oss på
facebook. Sök på: Verdandi Örebro. Här kan
du hitta våra aktuella spontanaktiviteter.
Kom gärna med egna idéer om aktiviteter
som du skulle vilja att vi anordnar.

Kumla
Familjeresa till Åsa

Verdandi Kumla åker på gemensam familjeresa till
Kumlagården i Åsa, söndag den 25 juli till torsdag
den 29 juli. Alla är varmt välkomna!
Vi åker kl 09.00 och resan sker
i minibussar eller i egen bil.
Hemresan sker på torsdag
eftermiddag. Vi hjälps åt med
matlagning och städning och
vi tar med egna lakan.
Våra aktiviteter bestämmer vi tillsammans.
Havsbad finns inom gångavstånd.
Deltagaravgift: 1 000 kronor
per vuxen, barn och
ungdomar upp till 25 år kommer med utan kostnad.
I avgiften ingår resa, mat och logi. Alla intresserade
hälsas varmt välkomna!

Loppis och grillning i vår trädgård,

Verdandilokalen, Västra Drottninggatan 10, Kumla:
Lördagen den 3 juli kl 10.00 – 14.00, och
lördagen den 7 augusti kl 10.00 – 14.00
Vi anordnar en loppis och vi träffas, umgås och har
det mysigt. Vi äter lite grillat tillsammans och så tänker
vi på att hålla avstånd som myndigheterna rekommenderar. Anmäl er gärna om ni har möjlighet att vara
med och hjälpa till med förberedelserna och vi blir
jätteglada om ni vill bidra med saker till vår loppis.

Kostnad: Grillat med tillbehör samt dryck, 20 kronor.
Information: Carl-Gustav Thunström,
mobil: 070 – 583 64 64, eller e-post:
carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

Augustiöppet i lokalen

Verdandi har öppet i lokalen, Drottninggatan 10,
Kumla, måndag – fredag, kl 08.00 – 12.00
under augusti månad.

Följ Verdandi Kumla på facebook

Verdandi har många spontana aktiviteter
på gång. Följ oss på facebook för mer
information.

Hallsberg
Verdandi Solrosen
”Vi vill att alla, barn, ungdomar och vuxna
ska få uppleva sommarens härligheter med
sol, bad, natur och gemenskap med andra.”
Fiske- och badresor, 15 juni – 27 juni
Fiske- och badresor för barn och ungdomar
i åldrarna 6 – 19 år. Vi åker bland annat till
Örebro stadspark, Tisaren, Motorp, Östansjö
badplats, Marieberg – Örebro, Askersund,
Fiskeboda, Kumlabadet och Kumla Sjöpark.
Vi samlas för korvgrillning och bollspel vid
idrottsplatsen i Lién. Vi vandrar tillsammans
runt Ånnabodasjön och stannar sedan för
grillning och vi äter lite mat tillsammans.
Vi ska genomföra gemensamma promenader
i naturen, göra cykelutflykter, åka ut och tälta
och mycket mera.

Sommarlovskul, 9 – 14 augusti
Fiske- och badresor för barn och ungdomar
i åldrarna 6 – 19 år. Vi åker bland annat till
Örebro stadspark, Tisaren, Motorp, Östansjö
badplats, Marieberg – Örebro, Askersund,
Fiskeboda, Kumlabadet och Kumla Sjöpark.
Alla sommaraktiviteter är kostnadsfria och gäller
för barn och ungdomar (6–15 år) som bor i Hallsbergs
kommun. Barn under 9 år måste ha med sig vuxen
som sällskap. Barn mellan 9–13 år måste ha tillstånd
av förälder att delta i verksamheten. Vuxna för gärna
följa med som ledare på våra aktiviteter.
Vi samlas vid Verdandi/Stocksätterskolan kl 13.00
och vi återvänder hem igen cirka kl 18.00. Vi åker
i minibussar och minst två ledare kommer alltid
att vara med under hela aktiviteten.
Det händer mycket hos oss på Solrosen i sommar
så hör av dig till oss så berättar vi mera!
Deltagaravgift: Kostnadsfritt
För mer information: Sedin Keljalic,
mobil: 079 – 789 20 34, eller telefon: 0582 – 137 00.
E-post: sedink@hotmail.com.

Verdandi Sjöberga
Familjeläger, vecka 28–32
Vi genomför ett familjeläger på den vackra kursgården
Sjöberga. Vi ska bada, grilla, spela spel, pyssla och umgås.
Familjelägret är öppet för innevånare i Norrköpings kommun.
Anmälan görs till: mirja.hjortmark@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.
All vår verksamhet är fri från alkohol och droger.
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.
Följ vår verksamhet på Verdandis hemsida:
verdandi.se

