
 

Månedsbrev fra «Huset» november 2021 

                                                                                                                       
Hei alle sammen! 

Da har vi kommet til november og det er mange ulike tilbud dere kan benytte dere av denne 

måneden. Håper vi ser dere   

 

Snitter og kaffe 

Mandager i oddetallsuker kl. 11.00-13.00. Dette er ei gruppe for deg som er over 60/70 år og 

som kan oppleve ensomhet. Her får du møte andre, drikke en kopp kaffe og mulighet for en 

god prat. Av og til drar vi også på tur. Vi henter deg om du har behov for skyss. 

 

Kreativ gruppe  

Tirsdager kl. 10.00 – 11.30. Vi holder da på med et eller flere felles prosjekt. Vi har begynt 

med noe strikkeprosjekt, ellers er det kanskje på tide med noe juleforberedelser?         

Kafèbesøk tirsdag 9. november – belønning for alle som deltok på spillprosjektetet. 

 

Åpent treffsted  

Tirsdager kl. 11.30 - 14.30. Tirsdag 30. november stenger vi kl. 13.45 pga møte.  

Torsdager kl. 10.00 - 14.00.  Onsdager i partallsuker kl. 17.30 - 20.30.  

Onsdag 3.november drar vi på tur til gapahuken på Driva. Går fra Skoremsbrua og sørover. 

Ta med hodelykt om du har, om ikke så bli med allikevel, så ordner det seg. Klær etter vær. 

Avreise fra Huset kl. 17.30, eller møt oss ved parkering på Skoremsbrua kl. 17.40. 

 

Friluftsgruppe 

Fredager i partallsuker drar vi på tur. Vi tar med svartkjel og noe å bite i  

Turmål etter vær og forhold. Avreise kl. 10.00 fra Huset.  

 

Mental helse 

Tur til Sunndalsøra lørdag 20. nov. Starter kl. 13 i fra Oppdal, REMA 1000 og bestiller bord 

på Nyhaven kl.17.00, retur når flertallet har bestemt seg. Vi ordner sjåfører, førstemann til 

«mølla prinsippet». Egenandel: medlem 150 kr, ikke medlem 200 kr, medlemmer av MH 

Oppdal blir prioritert. Påmeldingsfrist onsdag 17. nov til Mona på tlf: 909 93 977 

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt: 

Per Morten: 918 96 025        Line: 918 96 026      Bjørg: 902 96 527        


