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Mandag 18.06.18 Tirsdag 19.06 Onsdag 20.06 Torsdag 21.06   Fredag 22.06 

 
 
 
 

 
Trening på 

treningssenter 
Espern kl. 11- 13 

11.15 spinning 30 min. 
11.50 styrke/ avspenning 30 min 
12.30- 13.30 sosial samling med 
kaffe og prat for de som ønsker 

 

Medisinsk yoga 

Sommerferie. Oppstart igjen aug/sept 
 

Blaarud  
Åpent kl. 14-15.30 

 
 
 

 
 
 

 
 

Golf 
Atlungstad kl. 11-13 
Instruksjon med PRO 

(profesjonell instruktør) kl. 11-
11.50. Driving range og spill på 

korthullsbane. 4 frivillige 
golfspillere er også til stede for 

å bistå. 
 

Fotball 
Briskeby kl. 12-14 

Ham-Kams gatefotball-lag spiser 
lunsj og trener.  Åpent for alle 

med rus og/eller psykiske 
helseplager. Alt nødvendig 

utstyr fås på trening.  
 

Blaarud 
Stengt  

   Kvalifiseringsprogram for 
påmeldte. Ta kontakt ved 

interesse for tilpasset 
arbeidstrening                                         

 
 
 
 

 
Terrasseblues 
Kantina Sanderud 

Kl. 11-12: god, tradisjonell blues 
med Stephen Thune. 

Kl. 10-12: kantina byr på god lunsj, 
kr 75,- 

Se eget oppslag 
 

Trening på 
treningssenter 

Espern kl. 12.30-15 
Treningsstudio, klatring og squash. 
Kl. 14-15 sosial samling med kaffe 

og prat for de som ønsker 
 

Blaarud 
Åpent kl. 14-19.30 

 

kl. 17-19 
Kreativ aktivitet 
Maling på stein 

 
 

 
 
 
 

 
Blaarud 

Åpent kl. 14-19.30 
 

      Kl. 18.00                     

Kirkekaffe på Blaarud etter 

Gudstjenesten i kapellet. 

Kapellet                          
Kl. 17.30                           

Gudstjeneste 

Quiz langs stiene 
Nå er det quiz langs stiene 

igjen. Start ved bygg 14, mål på 
Blaarud. Ny hver onsdag. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Blaarud 
Åpent kl. 11-14.30 

 

Kl. 11-13 
Lunsjkafé med gulrotsuppe og 

rundstykke, kr. 30,-  
 

 

Kl. 13-13.30 
Midtsommersangsang med 

musikkterapeut Guro Solbakken. 
Er været fint, tar vi med gitaren 

og sangheftet ut i hagen! 
Velkommen om du vil delta eller 

bare lytte 
(siste før sommerferie)  

 

Fotball 
Briskeby kl. 12-14 

Ham-Kams gatefotball-lag spiser 
lunsj og trener.  Åpent for alle 

med rus og/eller psykiske 
helseplager. Alt nødvendig utstyr 

fås på trening.  
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