
Månedsbrev fra ”Huset" februar 2019     

 
Hei! Da har vi kommet godt i gang med det nye året og vi går mot lysere tider. Turgruppa er klar for 

nye turer og Huset skal også på noen utflukter.  

Turgruppe fredag 1. februar – Gapahuken/Svarthaugen 

Oppmøte på Huset kl. 11.00. Lett tur, ca. 20 minutt gange. Ta med egen mat og drikke. Husk klær og 

sko etter vær og føre. Svartkjæl’n bli mæ.  

Åpen dag m/ bowling og pizza tirsdag 5. februar 

Felles avreise fra huset kl. 10.45 eller oppmøte ved bowlinghallen kl. 11.00. Spiller en runde før det 

blir pizza og en drikke. Ny runde etter maten. Pris kr. 30,- gavekassa sponser resten. Ingen lunsj på 

Huset denne dagen.  

Åpen kveld onsdag 6. februar  

Spill/ tur for den som ønsker. Hus klær og sko etter vær og føre. Enkel servering kr. 30,- 

Åpen dag m/ husmøte torsdag 14. februar  

Husmøte kl. 12.30. Kom med innspill og ideer om turer, aktiviteter o.l.  

Turgruppe fredag 15. februar – Vålånn gapahuk/Fagerhaug 

Oppmøte på Huset kl. 11.00. Lett tur, ca. 20 minutt gange. Ta med egen mat og drikke. Husk klær og 

sko etter vær og føre. Svartkjæl’n bli mæ.  

Åpen kveld onsdag 20. februar – Måneskinnstur til Guriberget 

Husk hodelykt, klær og sko etter vær og føre. Vi går på ski eller på føttene. Enkel servering/skysspleis  

kr. 30,-  Huset er åpent for den som ønsker det.  

Åpen dag m/tur til Røros torsdag 21.februar  

Tur til Røros for den som ønsker det, forbehold om været. Avreise fra Huset kl. 09.00, regner med å 

være tilbake til Oppdal ca. kl. 18.00. Min/maks 6 personer, 120 kr. pr. person. Påmeldingsliste legges 

ut 5. februar.   

Aktiviteter Mental helse Oppdal: 

«Sjef i eget liv»- foredrag av Ingvard Wilhelmsen. Han er professor emeritus ved Universitetet i 

Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Torsdag 28.januar kl 19.30.  

Vi har 15 gratis billetter og det er «førstemann til mølla» til Eirin på tlf.: 98008665 + liste på Huset.  

 
 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt: 

Peggy: 918 96 025              Bjørg: 902 96 527              Huset: 72 40 13 26 


