ALTERNATIV HELG

VERDANDIS JULKATALOG
2021

15 ORTER:
BORLÄNGE
ESKILSTUNA
FITTJA
GÄVLE
HALLONBERGEN
HALLSBERG
HELSINGBORG
KUMLA
LUDVIKA
NYKÖPING

RISSNE
SUNDBYBERG
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
ÖREBRO

Verdandi – en Jul i gemenskap
I mer än 40 år har Verdandi organiserat det som vi
kallar för "Alternativ Helg". Det är ett helgfirande
tillsammans med andra i en drog- och alkoholfri
miljö. I år genomför vi aktiviteterna på nya sätt
på grund av pandemin och smittspridningen
i samhället. Vi anpassar oss och följer de
rekommendationer och restriktioner
som gäller. Många behöver fortfarande möta
gemenskap istället för isolering. Det finns alltid
möjlighet till mänsklig kontakt hos Verdandi!

Dalarnas län
Borlänge

12 december
Luciafika
				Vi ses i Verdandis lokal på Allfarvägen 63
kl 14.00 för en mysig Luciafika.
			
Anmälan: Anmälan behöver inte göras.
				Kostnad: Kostnadsfritt.
13 december
Luciafika
				Vi ses i Verdandis lokal på Jaxtorget,
kl 12.00, för en mysig Luciafika.
			
Anmälan: Anmälan behöver inte göras.
			
Kostnad: Kostnadsfritt.
14 december
Jultallrik
				Vi ses i Verdandis lokal på Jaxtorget, kl 12.00 och
njuter av gemenskap, fin julstämning och äter en
trevlig julmåltid tillsammans.
			
Anmälan: Anmälan görs senast den 9 december
till mobil: 070–469 94 81.
				Kostnad: 35 kronor per person för medlem
				
och 50 kronor för icke-medlem.
19 december
Jultallrik och underhållning
				Vi ses i Verdandis lokal på Allfarvägen 63, kl 12.00
och njuter av gemenskap, fin julstämning och äter  
en trevlig julmåltid tillsammans.
			
Anmälan: Anmälan görs senast den 9 december
till mobil: 070–469 94 81.
				Kostnad: 35 kronor per person för medlem
				
och 50 kronor för icke-medlem.
22 december
Julförberedelser
				Vi ses i Verdandis lokal på Allfarvägen 63
kl 10.00–12.00 för gemensamma julförberedelser.
			
Anmälan: Anmälan behöver inte göras.
			
Kostnad: Kostnadsfritt.
23 december
Julförberedelser
				Vi ses i Verdandis lokal på Allfarvägen 63
kl 10.00–12.00 för gemensamma julförberedelser.
			
Anmälan: Anmälan behöver inte göras.
			
Kostnad: Kostnadsfritt.
25 december
Alternativt Julfirande
				Vi ses i Verdandis lokal på Allfarvägen 63,
10.00–14.00 för ett mysigt Julfirande i gemenskap.
Vi äter julgröt och smörgås tillsammans.
			
Anmälan: Anmälan behöver inte göras.
			
Kostnad: Kostnadsfritt.
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27 december
Innebandy
				
Vi ses i Maserhallens A-hall och spelar en
				
rolig innebandy-turnering. Alla är välkomna!
			
Anmälan: Anmälan behöver inte göras.
			
Kostnad: Kostnadsfritt.
Hela december Kompistelefon!
				
En kompistelefon har öppet varje dag mellan
       kl 10.00–14.00, mobil: 070–469 94 81, för dig
       som behöver någon att prata med.
       För mer information eller anmälan till
       aktiviteterna ring till Eva Sundqvist,
       mobil: 070-469 94 81.

				

Alla är varmt välkomna!

				
				
				
				

Kontaktperson: Eva Sundqvist
Mobil: 070–469 94 81
Adress: Verdandi Borlänges lokal på
Allfarvägen 63, Borlänge.

Ludvika
Hela december Kompistelefon!
				Under december har Verdandis kompistelefon
öppet varje dag mellan kl 10.00–14.00,
mobil: 070–469 94 81, för dig som
behöver någon att prata med.

				Alla är varmt välkomna!
				Kontaktperson: Kaare Andersson
				Mobil: 070–222 57 34
				E-post: kaare.andersson@verdandi.se
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VÄLKOMMEN TILL
ALTERNATIV HELG

Stockholms län
Botkyrka, Fittja
Alla vardagar
			

Öppet Hus!
Alla är välkomna!

Kl 10.00–18.00.

16 december
Jullunch/Knytkalas!
			
Alla är välkomna!
    Alla är varmt välkomna till
			Kl 13.00–16.00.
    Verdandi Botkyrka i Fittja,
21 december
Julfest med roliga aktiviteter
    hälsar Leyla Sözen, som är
			
och presentutdelning.
verksamhetsledare. Prova
    gärna
ett medlemskap
Verdandi Botkyrka bjuder in till ett
i Verdandi! Om du går
alternativt julfirande. Vi ska äta och
med under december
dricka gott, ha roliga aktiviteter och
    2021 får du ett kostnads			
vi har även en presentutdelning.
    fritt medlemskap under
			
Kanske även tomten dyker upp!
hela 2022.
		
Alla är välkomna! Kl 11.00–18.00.
22 december
Tacolunch för barn och ungdomar!
		
Kl 15.00–18.00.
22 december
Julpyssel och biokväll för barn och ungdomar!
		
Kl 14.00–18.00.
27 december
Pingisturnering med prisutdelning för
			
barn och ungdomar!
Kl 14.00–18.00.
28 december
Julpyssel samt Fifa-turnering med prisutdelning
			
för barn och ungdomar!
		
Kl 14.00–18.00.
29 december
Vi bakar pepparkakor, skapar egna julkort
			
och har en fin avslutning på året
			
för barn och ungdomar!
		
Kl 14.00–18.00.
			Anmälan: Anmälan behöver inte göras till
någon av aktiviteterna.
			Kostnad: Alla aktiviteter är kostnadsfria.
Kontaktperson: Leyla Sözen
Telefon: 08–531 82 921, 070–442 29 16
E-post: leila.sozen@verdandi.se
Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.

8

Sundbyberg/Hallonbergen/Rissne
Luciafirande med risgrynsgröt,
			
glögg och lussebullar/Rissne
			Alla är välkomna! Kl 13.00–16.00,
14 december

			
22 december
		

Verdandis lokal i Rissne, Kavallerivägen 10.

Vi äter julbord tillsammans!

Vi umgås och njuter av ett trevligt julbord tillsamman!
Alla är varmt välkomna! Kl 17.00–20.00, Verdandis
lokal i Hallonbergen, Bergshöjden 36.

			
31 december
Vi firar nyårsafton tillsammans!
		
Vi umgås och äter en bit mat tillsammans! Kl 17.00–22.00.
			Anmälan: Anmälan behöver inte göras till någon av .
aktiviteterna. Kostnad: Aktiviteterna är kostnadsfria.

Kontaktperson: Faiza Rebandi
Mobil: 070–796 56 16
Adress: Verdandi Hallonbergen, Bergshöjden 36, (ingång via
garaget eller baksidan), Hallonbergen.

Verdandis Ungdomsdistrikt Stockholm
20 december
– 6 januari		
			

Julkul för ungdomar

Tillsammans planerar och genomför vi aktiviteter.
På gång är tacoskväll, filmkväll, lek och spel, bakning,
myskväll med föräldrar, fotboll och mycket mera.

Kontaktperson: Camilla Craas
Mobil: 073–025 83 22
E-post: camilla.craas@verdandi.se
Adress: Verdandis Ungdomsdistrikt Stockholm, Fatbursgatan 8,
118 54 Stockholm. Verksamheten är i Jakobsberg, ring för mer info.

Gävleborgs län
Gävle

23 december

			
			

Verdandi levererar jultallrikar och samvaro till dig
som känner dig ensam och i behov av gemenskap

På grund av osäkerheten kring spridningen av coronaviruset
och eventuella restriktioner för att minska smittan kommer
			Verdandi Gävle i år att sprida gemenskap genom att köra ut
en jultallrik till dig som känner dig ensam och i behov av en
stunds samvaro. Vi kör ut jultallrikarna dagen före julafton
			
och besöker dem som anmält sig.

			Anmälan: Anmäl dig till Birgitta Öberg, senast den
			15 december. Mobil: 070–334 06 77 eller e-post
		
birgitta.oberg1@gmail.com. Kostnad: Kostnadsfritt.
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Sörmland
Eskilstuna
18 december
		
			

Julfirande med mingel

Välkomna till Verdandi Eskilstunas Julmingel.
Vi bjuder på julsmörgås, glögg, pepparkakor
och ett roligt julklappslotteri. Välkommen kl 14.00
			eller kl 16.00.
Kostnad: 60 kronor.
Dansaftonen börjar kl 18.00 tillsammans med
			
Gideons orkester. Då serverar vi en julsmörgås
			i pausen.
		
Kostnad: Entré 125 kronor och fika 60 kronor.
			Anmälan: Anmäl dig till: info@verdandieskilstuna.se
			eller på mobil: 073–815 60 84.
		
Lokal: Lagerkvistgatan 2, Eskilstuna.
26 december
Annandagsfirande med dans
		
Vi bjuder in till ett roligt annandagsfirande kl 15.00.
Vi firar årets fina gemenskap och tackar varandra
			
för vad vi var och en har varit med och bidragit med
i form av kamratskap och stöttning. Det bjuds på
glögg, pepparkakor och annat smått och gott.
Det blir också musik, sång och dans till Rytterströms
			orkester.
Kostnad: Kostnadsfritt.
			Anmälan: Anmäl dig till: info@verdandieskilstuna.se
			eller på mobil: 073–815 60 84.
			Lokal: Lagerkvistgatan 2, Eskilstuna.
31 december
Nyårssupé med musik och dans
			Gemensamt firar vi in det nya året med en fin
Nyårssupé, musik och dans, kl 18.30.
			Kostnad: 250 kronor.
			Anmälan: Anmäl dig till: info@verdandieskilstuna.se
			eller på mobil: 073–815 60 84.
			Lokal: Stenkvista skola.

Anmäl ditt intresse till de olika aktiviteterna på:
info@verdandieskilstuna.se eller på mobil: 073–815 60 84.
Kontaktperson: Gunilla Andersson
Program för första halvåret 2022 kommer snart på vår hemsida:
verdandieskilstuna.se och följ oss gärna på facebook.
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Dansa in det nya året med Verdandi Eskilstuna. Årets sista dansafton
är den 31 december. Ett flertal nya danstillfällen kommer under 2022!

Verdandi Brandkärr
Nyköping

Hela december
			
			
			

Varje dag under hela december har vi
gemenskapsaktiviteter i vår lokal på
Mariebergsvägen 59 och firar Alternativ
Helg tillsammans. Alla är välkomna!

		

Kom med och upplev en alternativ helg
tillsammans med andra. Vi umgås, lagar mat,
pysslar, pusslar och spelar spel.

			

Kontaktperson: Karin Johansson
Telefon: 0155–28 64 02
E-post: karin@verdandi-nykoping.se
Adress: Mariebergsvägen 59, Nyköping.
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Västra Götalands län
Trollhättan

Hela december Öppet Hus, 10.00–16.00,
Verdandigården, Sylte, Ollonstigen.
Hela december Utdelning av julkassar, i år delar vi ut julkassar
med mat och en liten julklapp till våra gäster
i Matbanken och till våra deltagare i Verdandis
			
verksamhet i Restad Gård.
Hela december Öppet Hus, gröt och smörgås, kl 14.00–18.30
		
Verdandis café Kaffestugan, Polhemsgatan 4, Trollhättan.
23 december
Öppet Hus, dan för dopparedagen, aktivitet: jul			
klappsinsamling, vi pyntar lokalen, gröt, smörgås,
			
glögg, lussebullar och pepparkakor, kl 10.00–18.00
Verdandigården, Sylte, Ollonstigen, Trollhättan.

JULJOGGEN!
24 december

Juljoggen!

Kom och var med och spring,
jogga eller gå i vår traditionella
			
Juljogg som avgår utanför
Buthlers restaurang i Trollhättans
			centrum. Tillsammans avverkar
			
vi fem glada kilometer som
inledning på julfirandet.
Anmälningsavgiften är 100 kronor och
startavgiften går oavkortat till Verdandis sociala arbete.
			
Vi kör hela vecka före jul. Vi möts upp utanför restaurang
Butlers. För mer information, ring mobil: 070–888 14 13.

		

24 december

Julfirande på Verdandigården, Sylte, Ollonstigen.

			kl 14.00–16.00 julbordet står framdukat och vi äter
julmat tillsammans. Öppet hus mellan kl 12.00–18.00,
med gemenskap, underhållning, kaffe, te, glögg och
			julgodis.

24 december

Julfirande på Verdandis akutboende, Hedeäng.

24 december

Julfirande i Verdandis café Kaffestugan,

Kl 18.00–22.00

kl 14.30–18.30, Polhemsgatan 4, Trollhättan.

Kontakperson: Rasken Andréasson
Mobil: 070–888 14 13
Adress: Verdandigården, Sylte, Ollonstigen, Trollhättan.

Skåne län

Helsingborg
Hela december,
vardagar
		
			

Fika, gemenskap och meningsfull
sysselsättning för er som vill

Varje vardag har vi öppet på Viljan för er som vill umgås
i gemenskap och kanske bidra i våra olika uppdrag,
exempelvis cykelreparationer, tekniska projekt, mat			lagning och annat. Tid: Kl 16.00–20.00.
			Plats: Viljan, Oceangatan 2, Helsingborg.
Helger		 Barn- och ungdomsverksamhet
		
Alla barn och ungdomar är välkomna till Verdandis
			
barn- och ungdomsverksamhet, fredagar, lördagar och
söndagar. Mer information och tider hittar ni på vår
facebooksida: Verdandi Söder Helsingborg. Vi pysslar,
spelar spel och gör läxor. Vi fiskar, bakar, lagar mat,
			
kör bilbana, syr kläder och sjunger julsånger.
Måndagar,		
Yoga och zumba
torsdagar,
Tillsammans går vi på ett Yogapass, måndagar och på ett
zumbapass, torsdagar. Plats: Viktoriahuset, Helsingborg.
Tisdagar		 Vi målar i olja och akvarell
		Tillsammans testar vi olika målningstekniker på pannåer.
			Kl 11.00-14.00. Plats: PROs lokal på Husensjö, Helsingborg.
Tisdagar		 Walk and talk i Talldungsleden
		Tillsammans promenerar vi i vackra Talldungsleden och
			
pratar om livet, kl 11.00. Plats: Talldungsleden, Helsingborg.
Vi gör många olika aktiviteter och utflykter. Följ oss gärna på
facebook/verdandisöder så ser ni vad som är på gång.
			

Kontaktperson: Lisbeth Lindell
Mobil: 0709–11 38 86
Adress: Verdandi Söder, Industrigatan 17, Helsingborg.
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Örebro län
Kumla

			

Gemensamt julfirande och julbord
i Folkets Hus, Kumla, 11.30–14.00.
Öppet Hus, kl 08.00-12.00.

		

Alla är varmt välkomna!

24 december

Alla vardagar
21 december
Kom med i gemenskapen! Vi fikar, pratar,
– 7 januari
pysslar och umgås.
4 januari
Lovbio på Folkets Hus i Kumla
			Vi går på bio tillsammans: Clifford The Big Red Dog.
			Anmälan: Senast lördagen den 2 januari till:
			c-g.tunstrom@telia.com

Kontaktperson: Calle Thunström
Mobil: 073–875 44 28
E-post: c-g.tunstrom@telia.com
Adress: Verdandi Kumla, Västra Drottninggatan 10, Kumla.

Örebro
Verdandi Varberga, Varbergagatan 190,
telefon: 019–25 00 02.
Verdandi Örebrokretsen, Slottsgatan 13 A,
telefon: 019–15 00 25.

Gemensamt julfirande. Välkommen till ett mysigt
julfirande i gemenskap. Alla är varmt välkomna!
			Tid: Kl 11.00–14.30. Vi äter jullunch kl 12.00.

24 december

			Kostnad: 30 kronor.
		
Anmälan: Anmäl dig till Verdandi Varberga,
telefon: 019–25 00 02, senast den 17 december.
31 december
Nyårsfirande i gemenskap. Välkommen till ett
glittrigt nyårsfirande i gemenskap.
		
Alla är varmt välkomna!
			Tid: Kl 13.00–17.00. Vi äter nyårslunch kl 14.00.
			Kostnad: 30 kronor.
		
Anmälan: Anmäl dig till Verdandi Varberga,
telefon: 019–25 00 02, senast den 27 december.
Alla vardagar
Gemensam frukost. Välkommen att äta
(ej röd dag)
en frukost i gemenskap hos Verdandi Varberga.
Tid: Kl 08.00–10.00.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Alla fredagar
Gemensam matlagning och lunch. 08.00–14.00.
(ej röd dag)
Välkommen till mysig samvaro, matlagning och
			
gemensam lunch hos Verdandi Varberga.
			Kostnad: Kostnadsfritt.
Alla måndagar Studiehjälp och digital support. Kl 17.00–21.00.
(ej röd dag)
Verdandi Varberga erbjuder studiehjälp till barn,
			
ungdomar och vuxna. Vi gör en särskilt satsning
			
på kunskaper i det svenska språket för dem som
			
behöver stärka sina språkkunskaper. Vi erbjuder
			
också basal digital support, exempelvis för dig
			
som behöver lära dig mer om hur du kan använda
			
bank-id, swish, internet, e-post och smartphone.
			Kostnad: Kostnadsfritt.
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Efter jul- oc
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Alla torsdagar
(ej röd dag)
kl 14.00–17.00

			
			
			

		

Kvinnofrid – Verdandi Qulan hjälper och stöttar
kvinnor. Vi jobbar mot missbruk och våld.

Verdandi Qulan hjälper och stöttar kvinnor och deras
barn. Verdandi Qulan jobbar för att stoppa missbruk
och mäns våld mot kvinnor. Kom och besök oss.
Vi möts över en kopp kaffe och pratar. Hos oss kan
du låna telefon och använda dator. Är du fylld av
idéer och energi? Har du tankar om bra verksamhet?
Då är du välkommen att vara delaktig i vår verksamhet.
På Verdandi Qulan har vi ett öppet klimat och högt i tak.
Vi hjälper varandra att utvecklas och stärker varandra
genom samtal och problemlösning. Titta gärna in till oss
på vår hemsida: qulan-verdandi.se eller på facebook Qulan
Verdandi Örebro.          Kostnad: Kostnadsfritt.

Välkomna till Verdandi Varberga!

Hallsberg
16 december

Halvårsmöte och Luciafirande

			Vi äter också en god jultallrik tillsammans, kl 18.00–20.00.
			Plats: Stocksäterskolans matsal.
			
Barn, ungdomar och vuxna - alla är varmt välkomna!

22–23 december Verdandi firar Alternativ Jul på
			
Stocksäterskolan, kl 16.30–20.00
		
Varmt välkomna till Verdandis julfirande. Det blir musik,
lek och roliga aktiviteter för alla barn och ungdomar.
Vi bjuder på dricka, godis och kaffe.
30 december
Verdandi bjuder in barn och ungdomar till
			
Verdandis nyårsfirande på Stocksäterskolan,
			
kl 16.30–20.00
		
Varmt välkomna till Verdandis nyårsfirande för barn och
ungdomar. Det blir musik, lek och roliga aktiviteter.
Vi bjuder på dricka, godis och kaffe.
4 januari
Verdandi bjuder barn och ungdomar på bio!
			
Vi åker till Kumla och ser filmen "Clifford".
			
Avresa från Verdandi Hallsberg kl 13.00.
		
Varmt välkomna till Verdandis nyårsbio! Anmäl dig
Verdandi Hallsberg senast den 3 januari på:
			sedink@hotmail.com. Alla aktiviteter är kostnadsfria.
Kontaktperson: Sedin Keljalic              Mobil: 070–789 20 34
E-post: sedink@hotmail.com
Adress: Verdandi Hallsberg, Werners väg 3, Hallsberg.

Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Tel: 070–070 76 50
E-post: info@verdandi.se
Hemsida: verdandi.se
Verdandi finns på facebook,
instagram, twitter.

