VERDANDIS JULKATALOG 2020

ALTERNATIV HELG
gemenskap och kamratstöd
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ORTER:
BORLÄNGE
ESKILSTUNA
FALUN
FITTJA

GÄVLE

HALLONBERGEN
HELSINGBORG
KUMLA

LUDVIKA

SUNDBYBERG
TROLLHÄTTAN
VERDANDI UNGDOM

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 julaktiviteterna på nya sätt
på grund av pandemin och smittspridningen
i samhället. Vi anpassar oss och följer de restriktioner
som gäller. Många behöver fortfarande möta
gemenskap istället för isolering. Det finns alltid
möjlighet till mänsklig kontakt hos Verdandi!

Dalarna
Borlänge

Julaktiviteter

Under hela december genomför vi gemenskapsaktiviteter
med max åtta deltagare per gång. Även digitala träffar
kommer att arrangeras. 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 lokaler på Allfarvägen 63,
och Jaxtorget i Borlänge.

Ludvika
Julaktiviteter

En kompistelefon har öppet varje dag mellan
kl 10.00–14.00, mobil: 070-695 60 18, för dig
som behöver någon att prata med.

Alla är varmt välkomna att ringa!
Kontaktperson: Ann Wester
Mobil: 070-695 60 18

Falun
Julaktiviteter

Under hela december har vår kompistelefon öppet
varje dag mellan kl 10.00–14.00, mobil: 070-695 69 66,
för dig som behöver någon att prata med.

Alla är varmt välkomna att ringa!
Kontaktperson: Annakari Berglund
Mobil: 070-695 69 66
E-post: annwester@gmail.com
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Gävleborg
Gävle

December

Julaktiviteter

			Under december bjuder vi på kaffe ute och vi
		
fikar tillsammans i gemenskap och med trevligt
		
sällskap. För både er och våran säkerhet så håller
		
vi 2 meters avstånd. Bordet står ute måndag till
		
fredag mellan kl 10.00–15.00.
		
Tisdagar och torsdagar delar vi ut matlådor till
		
dem med särskilda behov, mellan kl 11.00–13.00.
			
Ett stort antal jultallrikar kommer också att delas
			
ut till dem som anmäler sig. En kompistelefon har
			
öppet varje dag mellan kl 13.00–14.00, mobil:
			
070-334 06 77, för dig som behöver någon att
			
prata med.
		
		
			Kontaktperson: Birgitta Öberg, Verdandi Gävle
		
Mobil: 070-334 06 77

Skåne

Helsingborg
I år har vi planerat aktiviteter under december utifrån det läge
vi befinner oss i på grund av coronapandemin. Vi jobbar med
nattvandring i våra bostadsområden och med värdskap för vår
skridskobana. Många deltagare ringer till Verdandi och vill ha
hjälp med inköp, läkarbesök och annat och det hjälper vi till
med så mycket vi kan. Om ni vill nå oss på Verdandi kan ni
ringa eller sms:a 070-233 44 96.
Vi ringer också regelbundet medlemmar som vi vet är ensamma.
En uppskattad aktivitet är våra fisketurer. Vi syr också munskydd,
förkläden och kassar. I små grupper har vi träffar för ungdomarna
i avdelningen där vi lär vi oss mer om vegetarisk matlagning.
För de äldre har vi en uppskattad aktivitet med att sköta våra
odlingslådor.
Inför jul genomför vi ett julbak och vi jobbar också med att göra
i ordning matpaket som delar ut till medlemmar som behöver.
Följ oss gärna på facebook där vi lägger upp info om våra
aktiviteter.
Verksamhetsledare: Pernilla Rydell, mobil: 070-233 44 96,
och Lisbeth Lindell, mobil: 070-911 38 86.

Ring Verdandis
Kompistelefon!
Kolla kontaktu ppgifter
för din ort.

Digitala aktiviteter under december:

Möt Lars Ohly som berättar ur sitt liv:
"Från SJ till förbundssekreterare i Verdandi"
– ett samtal om jämlikhet och vägen till
social rättvisa.
När: Torsdagen den 17 december
Tid: kl 15.00
Var: Verdandi Borlänges facebooksida

Musik i julbrådskan
Verdandis vice ordförande
Kaare Andersson och Tomas
Andersson bjuder på
välkända julsånger:
När: Tisdagen den 22 december
Tid: kl 16.00
Var: Verdandi Borlänges facebooksida

Alla är varmt välkomna!
Ett samarbete mellan Verdandi och ABF.

Stockholm

Botkyrka, Fittja
Julaktiviteter

Under hela december genomför
vi gemenskapsaktiviteter med
max åtta deltagare per gång.
En Kompistelefon har öppet
måndag, onsdag och torsdag,
mellan kl 10.00–14.00,
mobil: 070-442 29 16, för dig
som behöver någon att prata med.
				
För mer information eller anmälan till
aktiviteterna ring till Leyla Sözen,
mobil: 070-442 29 16.
				

Leyla Sözen är verksamhetsledare
i Verdandi Fittja.
"Ring gärna oss på
Verdandis kompistelefon om du känner
dig ensam", hälsar
Leyla.

Alla är varmt välkomna!

Kontaktperson: Leyla Sözen
Telefon: 08–531 82 921, 070–442 29 16
Mejl: leila.sozen@verdandi.se
Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.

Verdandi Amigos Botkyrka/ungdomsavdelning
December Julaktiviteter

Verdandi Amigos – ungdomsavdelningen i Verdandi
		
Botkyrka genomför barn- och ungdomsaktiviteter
		
under hela december. Onsdagar och torsdagar
		
mellan kl 14.00–17.00. Endast åtta personer per
		
gång på grund av rådande restriktioner.
				

		

Alla är varmt välkomna!
Kontaktperson: Arina Sharif
Mobil: 076–933 27 51
Kontaktperson: Leyla Sözen
Mobil: 070–442 29 16

Adress: Verdandi Fittja, Krögarvägen 22, Fittja.
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Sundbyberg/Hallonbergen
Verdandi Sundbyberg ställer inte in,
vi ställer om! Vi har öppet i Verdandis
lokal måndag till fredag, kl 10.00–17.00.
Kompistelefonen har öppet måndag till
fredag mellan kl 13.00–15.00,
mobil: 070-796 56 16, för dig som behöver
någon att prata med eller hjälp med
något akut.

24 december Vi bjuder på skinksmörgås och julfika

			På grund av gällande restriktioner kan vi
			
endast träffas åtta personer åt gången i lokalen.
			
Vi kommer ett att ha två sittningar, kl 10.00–11.00
			
och 13.00 – 14.00. Om du vill komma behöver du
			
anmäla dig till Faiza Rebandi: mobil, 070-796 56 16.
			
Vi vänder oss främst till vuxna som lever ensamma
			
och känner ensamhet, eftersom vi inte kan samlas
			
så många åt gången. Barn är välkomna att komma
			
till lokalen och få med sig en hemlig julpåse hem
			
med lite smått och gott.
			

			Vi rör på oss tillsammans ute i friska luften!
Torsdagar

kl 15.00
			

Torsdagar
kl 16.00

Faiza Rebandi är
verksamhetsledare
i Verdandi
Sundbyberg.
"Ring gärna oss
på Verdandis
kompistelefon
om du känner
dig ensam",
hälsar Faiza,

Vi umgås med avstånd och tar en trevlig promenad
tillsammans. Vi utgår från Verdandis lokal, Bergshöjden, 36, Hallonbergen.
Utegympa, en timmes utegympa i bostadsområdet Öhr.

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

Sörmland
Eskilstuna

Under december och en bit in i januari kommer vi i Verdandi
Eskilstuna genomföra:gemensamma promenader på olika
ställen i kommunen 1gång/vecka. Vi delar upp oss så det inte
blir för stora grupper.
Den 13 december bjuder vi in till Luciafika utanför föreningslokalen i olika tidsomgångar med skinksmörgås och glögg.
Under juldagarna ordnar vi med fika utanför föreningslokalen
Du behöver anmäla dig för att delta i aktiviteterna, mobil:
Vi erbjuder också julhandlingshjälp för dem som vill och har behov.

Anmäl dig till våra aktiviteter på: info@verdandieskilstuna.se
eller mobil: 070–221 48 14.
Kontaktperson: Gunilla Andersson
Mobil: 070–221 48 14
E-post: gunilla.andersson27@gmail.com
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Västra Götaland
Trollhättan

Hela december Öppet Hus, 10.00–16.00, max åtta personer åt
			
			
			

gången, därför krävs anmälan för deltagande,
ring mobil: 070–888 14 13.
Verdandigården, Sylte, Ollonstigen.
Hela december Utdelning av julkassar, i år kan vi inte samlas
			
till ett gemensamt stort julbord som brukligt, så
			
därför ordnar vi med julkassar till familjer som så
			
önskar. Kassarna innehåller julmat och liten julklapp.
			
Vi har ett begränsat antal, så du behöver att anmäla
			
dig om du önskar en julkasse. Ring mobil: 070–888 14 13 .
Hela december Öppet Hus, gröt och smörgås, kl 14.00–18.30
		
Verdandis café Kaffestugan, Polhemsgatan 4, Trollhättan.

JULJOGGEN!
24 december

Juljoggen!

		

			

Kom och var med och
spring, jogga eller gå 5 km

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Spring, jogga eller gå tillsammans
med andra 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.

Kom med i Verdandi – här möter du nya vänner!

24 december Julfirande på Verdandigården, Sylte,
		
			

Kl 14.00–16.00, du behöver anmäla ditt
deltagande. Ring mobil: 070–888 14 13.

24 december
			
24 december
			

Julfirande på Verdandis akutboende,
Hedeäng. Kl 18.00–22.00
Julfirande i Verdandis café
Kaffestugan,

			

kl 14.30–18.30, Polhemsgatan 4,
Trollhättan.

		

Kontakperson: Rasken Andréasson
Mobil: 070–888 14 13
Adress: Verdandigården, Sylte,
Ollonstigen, Trollhättan.
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Örebro
På grund av coronapandemin och de
restriktioner vi alla nu lever efter är vår
lokal på Öster stängd tills vidare.
Verdandis lokal i Varberga är öppen då det
är möjligt att hålla bättre avstånd där mellan varandra i
lokalen. Vi vädjar till er som besöker oss att hålla avstånd,
använd den handsprit vi tillhandahåller i lokalen flitigt.
Självklart är alla välkomna i Verdandis öppna verksamhet,
men vi ber dig som har vänner och familj runt dig att avstå
besök i lokalen just nu i denna svåra tid, så att vi kan
reservera umgänget för dem som verkligen behöver
kamratstöd på grund av ensamhet och isolering.
Vi hoppas att alla har förståelse för detta.
Alla kan självklart ringa för ett värmande samtal
med Verdandi. Vi finns på telefon 070–271 86 27
om du behöver prata eller behöver någon form av
hjälp.
Under julhelgerna kör Verdandi Örebro ut matlådor
till dem som har anmält sig. Vi kommer också att
köra ut lussefika med tillhörande samtal på behörigt
avstånd. Vi håller kontakten med våra deltagare
och vi kommer att leverera en jultallrik på julafton
till dem som så önskar.
Den 9 januari kommer vi att anordna en familjeaktivitet
i Varbergaskogen och ungdomarna i avdelningen kommer
att göra ett filmprojekt där ungdomarna i avdelningen
spelar in korta intervjuer med boende om hur de upplever
vardagen i sitt bostadsområde. Om vädret tillåter kommer
vi att bjuda in till korvgrillning i vår trädgård vid lokalen
i Varberga någon dag i mellandagarna.
Verdandi Varberga, Varbergagatan 190,
telefon: 019–25 00 02.
Verdandi Örebrokretsen, Slottsgatan 13 A,
telefon: 019–15 00 25.
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Kumla
24 december

Gemensamt julfirande i Verdandis lokal,

Mellandagarna

Öppet Hus, kl 08.00-12.00. Vi följer de restriktioner

			
			
			

11.00–14.00. Vi följer de restriktioner som gäller.
Om du vill ha mer information hör av dig till Calle,
mobil: 070–583 64 64.

			
			

som gäller så därför behöver du anmäla dig till Calle,
mobil: 070–583 64 64.

			

Alla är varmt välkomna!

Kontaktperson: Calle Thunström
Mobil: 070–583 64 64
E-post: carl-gustav.thunstrom@verdandi.se
Adress: Verdandi Kumla, Västra
Drottninggatan 10, Kumla.

Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Tel: 08-642 28 80
E-post: info@verdandi.se
Hemsida: verdandi.se
Verdandi finns på facebook,
instagram, twitter.

