
Månedsbrev fra ”Huset” november 2018  

 
Hei! Turgruppa går til henholdsvis Fanthula på Driva, og til Svarthaugen. Hvis været skulle bli for 

dårlig, kan turmålet endres ved oppmøte.  

November ser slik ut:  

«Åpen Dag m/ Husmøte torsdag 8.nov 

 Husmøtet starter kl. 12.30. Vi informerer og planlegger aktivitetene på huset  

Turgruppe fredag 9. nov kl. 11.00: Gapahuk-tur i Seierdalen.  

Husk gode sko og varme klær, og egen mat og drikke. 

Sykurs del 2 i regi Mental helse og Oppdal husflidslag  10.-11.nov 

"Åpen Kveld" onsdag 14.nov.  kl.17.30-20.30:   

Sosialt samvær med diverse spill på Huset/ tur i nærmiljøet for den som ønsker kl. 18. Ta med 

hodelykt, hvis du har. Klær etter vær.  Enkel bevertning. Pris kr. 30,- 

Julebakeverksted i regi Mental helse 17. nov kl 11.00 – 15.00 

Vi baker julekaker sammen. Etterpå deler vi på alle kakene, slik at alle får litt av alt. Det serveres 

gløgg, frukt og nøtter. Mental helse gjør alle innkjøp på forhånd. Pris: kr. 100,- for medlemmer, og kr. 

150,- for andre. Eirin kjører, hvis noen trenger skyss. Info/ påmelding til Tina-Mari :99 46 70 45. 

Påmeldingsfrist 15. nov. 

«Åpen Dag m/ tur til Øra tirsdag 20.nov 

Avreise kl 10.00. Innom bruktbutikken og kjøpesenteret på Øra. Skysspeis kr. 70,-. Minimum 5 

påmeldte for at det skal bli tur. Værforbehold. 

 Turgruppe fredag 23. nov kl. 11.00: Tur til Svarthaugen 

Husk gode sko og varme klær, og egen mat og drikke. Værforbehold. 

«Åpen Dag m/ varm lunsj tirsdag 27.nov 

"Åpen kveld" onsdag 28. nov kl. 17.30-20.30 

Sosialt samvær med diverse spill på Huset/ tur i nærmiljøet for den som ønsker kl. 18. Ta med 

hodelykt, hvis du har. Klær etter vær.  Enkel bevertning. Pris kr. 30,- 

 

Peggy: 91 89 60 25    Line: 91 89 60 81   Aud ingrid:  91 89 60 60    Fasttlf: 72 40 13 26 

Terje: 97 10 33 34       Anne: 48 21 17 14 

 

 


