
Månedsbrev fra «Huset» oktober 2019      

Hei! Oktober melder nå sin ankomst og snøen ligger allerede langt nedover fjellet  Vi 

kommer til å være mer inne på onsdagskveldene, tur i nærområdet for de som ønsker det. 

Friskluftsgruppa fortsetter hver tirsdag fra kl. 12.30, turgruppa annenhver fredag fra kl. 11.00. 

Vi starter med «opplevelsestorsdag» denne måneden. Dette skjer en gang i måneden og da 

kjører vi til steder i eller utenfor kommunen, kom gjerne med forsalg. Skysspleis når vi kjører 

utenfor kommunen. Om man ønsker å kjøpe seg mat på turen må dette betales selv. Denne 

dagen stenges Huset. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, årets tema er «gi tid»  

 

Åpen dag m/husmøte tirsdag 1. oktober 

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

Åpen kveld onsdag 2. oktober 

Tur til Guriberget. Husk klær og sko etter vær og føre. Huset er også åpent for de som ønsker 

det. Enkel servering/skyss kr. 30,-  

Turgruppe fredag 11. oktober 

Avreise fra Huset kl. 11.00. Tur til Bårdsfjellet. Ta med egen mat og drikke. Husk klær og sko 

etter vær og føre.  

Åpen dag tirsdag 15. oktober  

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse denne dagen på tradisjonelt vis, Mental helse 

serverer gratis varmlunsj kl. 12.00 og har loddsalg. Foredrag av Mia Landsem i kulturhuset  

kl. 13.30 – «Naken på nett». Huset er åpent for de som ikke ønsker å bli med.  

Åpen kveld onsdag 16. oktober 

Vi serverer fårikål denne kvelden, 80 kr. Påmelding innen mandag 14. oktober, liste på Huset.   

Opplevelsestorsdag 24. oktober 

Tur til Trondheim med shopping på IKEA og Spar Kjøp. Avreise fra Huset kl. 09.00. 

Påmelding innen 22. oktober, liste på Huset. Skyssspleis 100 kr. Denne dagen er Huset stengt.  

Turgruppe fredag 25. oktober 

Avreise fra Huset kl. 11.00. Tur til Fjellskolen i Grytdalen. Ta med egen mat og drikke. Husk 

klær og sko etter vær og føre.  

 

Ved spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt: 

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

 

          


