
 

Månedsbrev fra «Huset»  mai 2019      

Hei! Håper alle har hatt ei fin påske. Værmeldingene spår fint og varmt vær fremover, så flere 

og flere vårtegn vil nok vise seg. Da passer det bra at vi starter opp med et nytt tilbud i 

samarbeid med «Friskliv og mestring Oppdal», nemlig ei friskluftsgruppe. Dette tilbudet 

starter tirsdag 30. april og vil foregå hver tirsdag fra kl. 12.30 til ca. 14.30. Vi vil derfor endre 

tidspunkt for lunsj på Huset fra kl. 12.00 til kl. 11.45 både tirsdager og torsdager.            

Ingrid Husdal Dørum fra «Friskliv og mestring Oppdal» blir med, i tillegg til en fra Huset. 

Ellers skal turgruppa til Flåøya i slutten av måneden, og der har nok våren kommet for fullt.  

Åpen dag m/ husmøte torsdag 2. mai 

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

Turgruppe fredag 10. mai  

Oppmøte på Huset kl. 11.00. Vi skal til Imangen. Ikke en lang tur, men bratt terreng. Ta med 

egen mat og drikke. Husk klær og sko etter vær og føre.  

Åpen kveld onsdag 15. mai  

Tur til Gapahuken på Drivdalen. Husk klær og sko etter vær og føre. Huset er også åpent for 

de som ønsker det. Enkel servering kr. 30,-  

Turgruppe fredag 24. mai 

Vi drar fra Huset kl. 09.30 denne dagen. Tur til Flåøya i Sunndal. Ta med egen mat og drikke. 

Husk klær og sko etter vær og føre.  

Åpen kveld onsdag 29. mai 

Spill/tur i nærområdet. Enkel servering kr. 30,-  

Aktiviteter Mental helse Oppdal: 

Åpen kveld på Huset onsdag 1. mai kl. 17.30 – 19.30 med servering av vafler med og uten 

gluten kr. 30,-.  

Den 11. mai skal vi ha et arrangement på bowlingen her i Oppdal. Da skal vi spille 4 runder 

med pizza buffet og drikke som inngår i prisen, Medlemmer betaler 100, - og ikke medlem 

betaler 300, - Her kan man også ta med seg barn som kan betales inn på lekelandet pris for de 

er 50, -  dette er kl. 15.30-19.30 

Åpen dag på Huset torsdag 30. mai kl. 10.00 – 14.00. Servering av lunsj kr. 30,-.  

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt: 

Peggy: 918 96 025      Bjørg: 902 96 527      Line: 918 96 026             Huset: 72 40 13 26 


