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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.
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 2022
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.

Vi firar lilla midsommar i Båtstad tillsammans
med Verdandi och Unga Örnar, 22 juni

Varmt välkommen att fira lilla midsommar med oss
i Båtstad den 22 juni. Vi dansar runt midsommarstången, leker lekar och spelar spel. Alla är välkomna!
Tid: kl 13.00–16.00.
Kostnad: Kostnadsfritt.

Utflykt till Bäsna trädgård, 28 juni

Vi gör en utflykt till Bäsna trädgård och njuter av vackra
blomster och den fina försommaren. Avresa från Jaxtorget
och Allfarvägen 63, kl 11.00. Alla är välkomna!
Anmälan: Anmäl dig senast den 23 juni till Eva Sundqvist,
mobil: 070–469 94 81.
Kostnad: Kostnadsfritt.

Gemensam grillunch, 29 juni

Vi grillar och äter en mysig lunch tillsammans vid
Unga Örnars stuga i Båtstad. Alla är välkomna!
Kostnad: 35 kronor per person.
Anmälan: Anmäl dig senast den 23 juni till Eva Sundqvist,
mobil: 070–469 94 81.

Gemensam grillunch, 7 juli

Vi grillar och äter en mysig lunch tillsammans vid
Unga Örnars stuga i Båtstad. Alla är välkomna!
Kostnad: 35 kronor per person.
Anmälan: Anmäl dig senast den 4 juli till Eva Sundqvist,
mobil: 070–469 94 81.

Utflykt till Skallskogs levande fäbod, 12 juli

Vi gör en utflykt till Skallskogs levande fäbod. Här ser vi när
det bakas tunnbröd på plats och vi botaniserar bland olika
fäbodsprodukter och hantverk. Avresa från Jaxtorget och
Allfarvägen 63, kl 10.00. Alla är välkomna!
Kostnad: Kostnadsfritt.
Anmälan: Anmäl dig senast den 5 juli till Eva Sundqvist,
mobil: 070–469 94 81.

Tipspromenad, 31 juli

Vi går en rolig tipspromenad tillsammans. Vi möts upp
utanför Verdandis lokal på Allfarvägen 63, kl 15.00.

Medlemsresa till Furuvik nöjespark, 11 augusti

Vi gör en gemensam resa till Furuvik. Avresa från Borlänge
kl 09.00 och vi är hemma igen kl 18.45. Alla är välkomna!
Kostnad: Vuxna, 150 kronor per person. Barn från tre år,
150 kronor per barn. Icke-medlemmar: 400 kronor per
person. I priset ingår: resa, inträde till Furuviks nöjespark,
åkband och matbiljett med ett värde av 95 kronor.
Anmälan: Anmäl dig senast den 22 juli till Eva Sundqvist,
mobil: 070–469 94 81.

Tipspromenad, 14 august

Vi går en rolig tipspromenad tillsammans. Vi möts upp
utanför Verdandis lokal på Allfarvägen 63, kl 15.00.

Tipspromenad, 17 augusti

Vi går en rolig tipspromenad tillsammans. Vi möts upp
utanför Verdandis lokal på Allfarvägen 63, kl 15.00.

Gemenskapslunch
vid Unga Örnars stuga
i Båtstad, 17 augusti

Vi äter en mysig lunch
tillsammans och umgås
vid Unga Örnars stuga
i Båtstad.
Kostnad: 35 kronor
per person.
Anmälan: Anmäl dig
senast den 15 augusti till
Eva Sundqvist, mobil: 070–469 94 81.

Tipspromenad, 28 augusti

Vi går en rolig tipspromenad tillsammans.
Vi möts upp utanför Verdandis lokal på
Allfarvägen 63, kl 15.00.
Verdandi Dalarna har 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 kamratstöd.
Om du vill veta mer om Verdandi Dalarnas
verksamhet kan du ringa: Eva Sundqvist,
mobil: 070–469 94 81 för mer information.

Varmt välkomna till Verdandi Dalarna!

Trollhättan
Grillning på Verdandigården: 6 juli, 13 juli,
20 juli, 27 juli, 3 augusti, 10 augusti
Vi grillar, umgås med varandra och har det trevligt.
Tid: kl 18.00–20.00. Kostnadsfritt.
Alla är välkomna!
Allsång Ströms slottspark – Verdandis Café
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 arbetar i valrörelsen och
driver frågor om Rätten till ett värdigt liv!
Den 11 september är det valdag till riksdag,
kommuner och landsting! Verdandi kommer att
driva våra frågor i valrörelsen som handlar om
Rätten till ett värdigt liv. Det handlar om rätten
till ett arbete, rätten till en bostad, rätten till en
human sjukförsäkring, a-kassa och välfärd, rätten
till vård efter behov och inte efter plånbok och
nolltolerans mot rasism och diskriminering.
Kom med och prata om dina frågor inför valet!

.

För mer info: Kontakta Rasken Andréasson,
mobil: 070–888 14 13, eller e-post:
verdandi.fyrstad@telia.com

Gävle
Sommarcafé

Kom och fika på
Hällforsgården.
Här hittar du
sommarens
godaste och
billigaste fika.
Öppet lördagar
och söndagar
under juni,
juli och augusti,
kl 12.00–15.00.
Kontakt: Birgitta Öberg,
mobil: 070–334 06 77,
e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.

Kvinnovecka

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

Gemenskapsträffar och kamratstöd

Måndagar och tisdagar, hela sommaren, har vi öppet
i Verdandi-lokalen på Tordönsgatan 4 B, Gävle.
Här umgås vi och här finns kamratstöd att få.
Tid: Kl 12.00–14.00.
För dig som vill ha mer information om Verdandi
Gävles verksamhet, kontakta: Birgitta Öberg,
mobil: 070–334 06 77,
e-post: verdandi.gavleborg@gmail.com.

Nyköping
Brandkärr

Följ med på Tjejkollo på den fina kursgården
Sjöberga som ligger strax utanför Nyköping.
Här ser du 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 12 juni–14 augusti har vi turneringar för lag med barn
och ungdomar mellan 9 och 16 år. Vi spelar varje måndag,
onsdag och söndag hela sommarlovet med start den
12 juni och finaler den 14 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 09.00–14.00.

Tjejkollo, vecka 31

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

Badkollo, hela juli

Verdandi Brandkärr har badkollo tisdagar och torsdagar
under hela juli månad, 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.

Kom med i Verdandi och upplev vår fina
gemenskap. Ingen ska behöva sitta ensam.
Här fikar vi efter en av våra uppskattade
danskvällar. Följ oss på vår hemsida:
verdandieskilstuna.se

Eskilstuna
Vi upplever Eskilstuna
Vi ordnar gemenskapsaktiviteter i form av utflykter och andra
inspirerande träffar i närområdet. Verdandis fokus är att bryta
ofrivillig ensamhet och skapa gemenskap och kulturupplevelser till glädje och utveckling för oss alla.
Mer information hittar du på vår hemsida:
verdandieskilstuna.se, eller vår facebooksida.
Kontaktperson: Gunilla Andersson, mobil: 073–815 60 84,
e-post: info@ verdandieskilstuna.se

Helsingborg
Gemenskap och utflykter

Vi har aktiviteter hela sommaren! Vi gör utflykter, allt efter
väder och intresse, bland annat till Sofiero. Vi odlar i våra
odlingslådor och jobbar med bevattning och plantering.
Vi bygger insektshotell och lär oss om hur vi kan stödja
den biologiska mångfalden. Vi har även matlagning,
grillning, fiske- och badutflykter på programmet.
Kostnadsfritt. Alla är välkomna!
Under sommaren genomför vi olika studiebesök och
studiecirklar och vi har ett sommarläger på Furuboda
Folkhögskola i Åhus den 5–8 juli. Kostnadsfritt.
Alla är välkomna!

Verdandi medverkar på H22 den 30/5– 3/7

Verdandi deltar på den internationella stadsmässan
H22 i Helsingborg genom att bjuda in till Verdandis
lokaler på Industrigatan 17 och Oceangatan 2.

Vi visar våra olika verksamheter med gemenskapsträffar, odlingar, insektshotell och skaparverkstäder.
Tillsammans odlar vi och stödjer den biologiska
mångfalden, vi skapar konst och pysslar och vi
lagar cyklar som vi sedan skänker till behövande.
Alla är välkomna!

Kom med och delta i vår gemenskap på
Kämpen i sommar 3/7– 26/8

Verdandi har öppen verksamhet i vår skaparverkstad
på Oceangatan 2, alla vardagar under sommaren mellan
kl 16.00–20.00. Kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Kontaktpersoner: Pernilla Rydell,

mobil: 070–233 44 96
och Lisbeth Lindell, mobil: 070–911 38 86.
Följ oss på facebook: Verdandi Söder Helsingborg.

Stockholm
Fittja
Varmt välkommen till Verdandi Fittja som har sina
lokaler på Krögarvägen 22 i Fittja. Alla är välkomna!
Unga och gamla! Föräldrar och barn!

Sommargrill, 14 juni: Tisdagen den 14 juni kl 14.00
–16.00 grillar vi tillsammans utanför Verdandis
lokal på Krögarvägen 22 i Fittja. Alla är välkomna!
Kostnadsfritt.
Vi firar Fittja-dagen, 17 juni: Tillsammans firar
vi stora Fittja-dagen den 17 juni kl 11.00–18.00.
Vi ses i Regnbågsparken i Fittja. Alla är välkomna!
Kostnadsfritt.
Minigolf, 22 juni: Vi spelar minigolf tillsammans
på minigolfbanan i vid Slagstabadet den 22 juni
kl 13.00–15.30. Alla är välkomna! Kostnadsfritt.
Tipspromenad i Fittjahöjden, 22 juni: Vi går en
rolig tipspromenad tillsammans i Fittjahöjden
den 22 juni kl 15.00–18.00. Alla är välkomna!
Kostnadsfritt.

Tipspromenad i Fittjahöjden, 29 juni: Vi går en
rolig tipspromenad tillsammans i Fittjahöjden
den 22 juni kl 15.00–18.00. Alla är välkomna!
Kostnadsfritt.

Tipspromenad i Fittjahöjden, 6 juli: Vi går en

rolig tipspromenad tillsammans i Fittjahöjden
den 22 juni kl 15.00–18.00. Alla är välkomna!
Kostnadsfritt.

Anmälan görs till verksamhetsledare Leyla Sözen,
mobil: 070–442 29 16.
Kontaktperson: Leyla Sözen, mobil: 070–442 29 16.
Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.

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.

Studiebesök hos Assyriska föreningen, 28 juni:
Vi gör ett studiebesök tillsammans hos Assyriska
föreningen torsdagen den 28 juni kl 10.00–13.00.
Vi ses vid Assyriska föreningens lokaler på Segerbyvägen 4 i Alby. Alla är välkomna! Kostnadsfritt.
Studiebesök Naturhistoriska museet, 5 juli:
Vi gör ett studiebesök tillsammans på Naturhistoriska museet, Stockholm tisdagen den 5 juli
kl 11.00–14.00. Alla är välkomna! Kostnadsfritt.
Sommar-picknick för hela familjen, 7 juli: Vi har
en mysig sommar-picknick tillsammans torsdagen
den 7 juli kl 12.00–18.00. Vi ses på Fittjaängen.
Kom med och fika med Verdandi och så klart
ska vi också bada och spelar spel och fotboll.
Alla är välkomna! Kostnadsfritt.

Grillning för hela familjen, 14 juli, 19 juli, 22 juli
28, juli: Tillsammans grillar vi, vuxna och barn,
utanför Verdandis lokal på Krögarvägen 22 i Fittja,
14 juli, 19 juli, 22 juli och 28 juli, kl 11.00–15.00.
Alla är välkomna! Kostnadsfritt.
Kvinnogruppen gör hälsopromenader tillsammans,
måndagar hela sommaren: På måndagar, kl 09.30
–11.30, under hela sommaren, gör kvinnogruppen
stärkande och roliga hälsopromenader tillsammans.
Vi avslutar promenaderna med en fika på Verdandi.
Kostnadsfritt. Alla är välkomna!
Kontaktperson: Leyla Sözen
Adress: Verdandi, Krögarvägen 22, Fittja
Mobil: 070–442 29 16 E-post: leila.sozen@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. Alla är välkomna!

Dagkollo, hela sommaren

Kom med på vårt Dagkollo som vi har i vår lokal på
Kavallerivägen 10 i Rissne. Vi leker, pysslar och hittar
på en massa kul. Under sommaren kommer vi att åka
på olika utflykter och vi ska besöka Gröna Lund. Vi äter
lunch tillsammans varje dag. Dagkollot är öppet för barn
mellan 7–13 år. Tid: kl 10.00–16.00. Alla är välkomna!
För 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.
Alla är välkomna!

Järfälla
Välkommen till
Verdandi Järfälla!
Vi välkomnar alla
barn och unga till
Verdandis parklek
i Riddarparken
i Järfälla. Här har
vi rolig verksamhet
hela sommaren.
Vi leker, pysslar,
spelar fotboll
och gör spontanutflykter.
Häng med på Verdandis
verksamhet för barn och
Deltagaravgift: Kostnadsfritt.
unga i Rissne och Järfälla!
Caféet är också öppet alla
vardagar för den som vill köpa
en god fika. Alla är välkomna!

Torsdagar för integration

Kom med på våra torsdagskvällar för integration
i Riddarparken i Järfälla, kl 17.00-20.00. Caféet har
öppet med försäljning av fika och det blir sång,
levande musik och dans. Alla är välkomna!
Om du vill ha mer information kontakta: Eva Eklund,
mobil: 070–762 92 12, e-post: evaeklundse@yahoo.se

Örebro
Verdandi Örebro erbjuder många
aktiviteter i sommar med fina
möjligheter till gemenskap
och umgänge. Kom med
och träffa nya vänner!

Varberga, Varbergagatan 190

Sommartider i Verdandis öppethusverksamhet den 7/6–26/8.
Måndag–torsdag, kl 08.00–12.00.
Fredag kl 08.00–13.00 med gemensam
lunch kl 11.30. Vi äter frukost tillsammans
måndag–fredag. Alla är varmt välkomna!

Sommar i VOX-parken, torsdagar vecka 26–32

Verdandi arrangerar familje-, barn- och ungdomsaktiviteter.
Vi samlas vid scenen i VOX-parken och utgår därifrån. Följ oss
på facebook om du vill veta mer eller ring 070-–71 86 27.
OBS: Vid regn är aktiviteterna inställda.
Kostnad: Kostnadsfritt.

Midsommarlunch i Varbergalokalen,
24/6 kl 13.00

Vi njuter av en trevlig midsommarlunch tillsammans
i Verdandis Varbergalokal den 24/6 kl 13.00.
Kostnad: 30 kronor per person.
Anmälan: Anmälan ska göras senast den 20 juni till
Verdandis verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Utflykt till Vinön, 14 juni

Avresa kl 10.00 från Verdandis
Varbergalokal och kl 10.20
från Sturegatan 18, Örebro.
Kostnad: 40 kronor per
person för medlemmar
och 60 kronor för ickemedlemmar. Förtäring ingår.
Anmälan: Anmälan ska göras
senast den 7 juni till
Verdandis verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Boule i Sveaparken, 16 juni

Kl 16.00–18.00.
Kostnad: 20 kronor per
person för medlemmar
och 40 kronor för icke-medlemmar. Fika ingår.
Anmälan: Anmälan ska göras senast den 9 juni till
Verdandis verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Grillning vid Naturens Hus, 23 juni

Kl 15.00–18.00.
Kostnad: 40 kronor per person för medlemmar och
60 kronor för icke-medlemmar. Förtäring ingår.
Anmälan: Anmälan senast den 16 juni till Verdandis
verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Bad- och grillresa till Sottern, 30 juni

Avresa kl 10.00 från Verdandis lokal i Varberga och kl 10.20
från Sturegatan 18, Örebro.
Kostnad: 40 kronor per person för medlemmar och 60 kronor
för icke-medlemmar. Förtäring ingår.
Anmälan: Anmälan senast den 22 juni till Verdandis
verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Utflykt till Nora, 8 juli

Avresa kl 10.00 från Verdandis lokal i Varberga och
kl 10.20 från Sturegatan 18, Örebro.
Kostnad: 40 kronor per person för medlemmar och
60 kronor för icke-medlemmar. Förtäring ingår.
Anmälan: Anmälan senast den 1 juli till Verdandis
verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Parkhäng i Stadsparken, 4 augusti

Kl 16.00–18.00.
Kostnad: 40 kronor per person för medlemmar och
60 kronor för icke-medlemmar. Förtäring ingår.
Anmälan: Anmälan senast den 28 juli till Verdandis
verksamhetstelefon, 070–271 86 27.

Parkhäng i park nära dig, 11, 18 och 25 augusti
Kl 16.00–18.00. Ring Verdandis verksamhetstelefon
070–271 86 27, för mer info.

Demokraticirkel inför valet, 18 augusti
Kl 10.00–12.00 i Verdandis lokal i Varberga
Kostnad: Kostnadsfritt.

Vi åker till Nora marknad, 28 augusti

Avresa kl 10.00 från Verdandis lokal i Varberga och
kl 10.20 från Sturegatan 18, Örebro.
Kostnad: 40 kronor per person för medlemmar och
60 kronor för icke-medlemmar. Förtäring ingår.
Anmälan: Anmälan senast den 20 augusti till Verdandis
verksamhetstelefon, 070–271 86 27.
Följ oss gärna på facebook. Sök på: Verdandi Örebro
Här hittar du våra aktuella spontanaktiviteter.
Kom gärna med egna idéer om aktiviteter
som du vill att vi anordnar.

Kumla
Följ med Verdandi på en grillkväll vid
sjön Tisaren, 7 juni
Vi åker gemensamt från Verdandilokalen
på Västra Drottninggatan 10, Kumla,
den 7 juni kl 17.00.
Kostnadsfritt.
Alla är varmt välkomna!

Familjeresa till Kumlagården
i Åsa, 24/6–29/6

Verdandi Kumla åker på
gemensam familjeresa
till Kumlagården i Åsa,
den 24–29 juni.
Vi åker kl 09.00 och resan
sker i minibussar eller i egen
bil. Hemresan sker på fredag
eftermiddag. Vi hjälps åt med matlagning
och städning och vi tar med egna lakan.
Våra aktiviteter bestämmer vi tillsammans.
Havsbad finns inom gångavstånd.
Alla är varmt välkomna!
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!
Anmälan: Anmäl ditt deltagande senast den 18 juni
till: Carl-Gustav Thunström, mobil: 070–583 64 64, eller
e-post: carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

13 augusti: Loppis och grillning i vår trädgård,

Verdandilokalen, Västra Drottninggatan 10, Kumla:
Vi anordnar en loppis och sedan umgås vi och äter lite
grillat tillsammans. 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.

Vill du veta mer om Verdandi Kumla?

Kontakta Carl-Gustav Thunström,
mobil: 070–583 64 64, eller e-post:
carl-gustav.thunstrom@verdandi.se.

Följ Verdandi Kumla på facebook

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

Hallsberg
Verdandis ungdomsgård Solrosen
i Hallsberg – en ungdomsgård för alla!
”Vi vill att alla, barn, ungdomar och vuxna
ska få uppleva sommarens härligheter med
sol, bad, natur och gemenskap med andra.”

Skolavslutningsfest på gården,
13 juni
Vi samlas på ungdomsgården för en gemensam
skolavslutningsfest med grillning, musik, spel,
lek och massor av skoj!
Ålder: 8–15 år
Tid: 13 juni kl 15.00–20.00.
Plats: Stocksäterskolan/spontanidrottsplatsen.
Kostnad: Kostnadsfritt.

Bad- och fiskeresor, 14 juni–4 juli
och 10–19 augusti
Bad- och fiskeresor för barn och ungdomar i åldrarna
6–15 år. Vi åker bland annat till Örebro stadspark, Tisaren,
Motorp, Östansjö badplats, Kumla Sjöpark, Kumlabadet,
Marieberg–Örebro, Askersund och Fiskeboda.
Plats: Vi samlas varje dag vid Verdandi på Stocksätraskolan kl 13.00 och återvänder cirka kl 18.00. Vi har
ett begränsat att antal platser. Vi åker i minibussar
och minst två verksamhetsledare följer med.
Anmälan: Anmäl dig snarast till Verdandis verksamhetsledare Sedin Keljalic, mobil: 070–789 20 34,
eller e-post: sedink@hotmail.com.
Det händer mycket hos oss på Solrosen i sommar
så hör av dig till oss så berättar vi mera!
För mer information: Sedin Keljalic,
Mobil: 079–789 20 34
E-post: sedink@hotmail.com.

Verdandi Sjöberga
Familjeläger, vecka 27–30
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

