
 

Månedsbrev fra ”Huset”  mars 2019      

Hei! Vipps så var februar over og vi har kommet til mars, det som kalles den første 

vårmåneden. Våren er nok ikke helt i anmarsj her på Oppdal, men vi får se mer og mer av 

sola. Det passer bra da det er mulighet for å bli med på både hundekjøring i Rennebu og lette, 

fine turer på Oppdal denne måneden.  

Turgruppe fredag 1. mars – Bjørns bru på Driva 

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 6. mars 

Spill/ tur i nærmiljøet for den som ønsker. Enkel servering kr. 30,- 

Åpen dag m/ husmøte torsdag 14. mars  

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

Turgruppe fredag 15. mars – Mot Kviknevangen 

Oppmøte på Huset kl. 11.00. Lett tur etter flat vei. Ta med egen mat og drikke. Husk klær og 

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

Åpen kveld onsdag 20. mars – Måneskinnstur til Grøtsetra 

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.  

Turgruppe fredag 29. mars - Aalbu  

Oppmøte på Huset kl. 11.00. Vi går langs Driva bort til kraftverket, lett tur. Ta med egen mat 

og drikke. Husk klær og sko etter vær og føre. Svartkjæl’n bli mæ.  

Aktiviteter Mental helse Oppdal: 

Hundekjøring med Trollheimen Husky søndag 24. mars. Oppmøte på Trollheimen Husky  

kl. 10.00. Plass til 15 stk., førstemann til mølla. Påmelding til Eirin 9008665 eller  

Tina 99467045 innen 21.mars. Gi beskjed til en av disse to om du trenger skyss.  

 

Husk årsmøte onsdag 13.mars på Huset, kl.18.00. Enkel servering. 

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt: 

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


