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Mandag 12.11 Tirsdag 13.11 Onsdag 14.11 Torsdag 15.11   Fredag 16.11 

 
 
 
 

 
Trening på 

treningssenter 
Espern kl. 11- 13 

 

11.15 spinning 30 min. 
11.50 styrke/ avspenning 30 min 

Instruktør: Nathalie  
12.30- 13.30 sosial samling med 
kaffe, frukt og prat for de som 

ønsker. 
 

Blaarud  
Åpent kl. 14-15.30 

 

Kafè, internett, bibliotek og 
musikkrom.                                                                                                                                                                                                                                            

Det står bordtennisbord og 
fotballspill til fri disposisjon oppe 

i biblioteket. 
 
 

 
 
 

 
 

Golf 
Espern Kl. 11-13 

Vi spiller inne på simulatorer. 
Instruksjon og spill. 

 

Fotball 
Briskeby kl. 12-14 

 

Lyttegruppe 
Mikken, Blaarud Kl. 13-14.30 

Vår musikkterapeut, Adrian, har 
åpen gruppe med musikklytting. 
Det er opp til hver enkelt om en 
vil bidra med egne sangønsker, 
samtale om musikken eller bare 

lytte. Velkommen! 
 

Blaarud 

Stengt  
Kvalifiseringsprogram for 

påmeldte.  
 
 

  

 
 
 
 

 
Trening på 

treningssenter 

Espern kl. 12.30-15 
Treningsstudio, klatring og squash. 

Mulig å bestille time med PT 
Marius for oppsett av individuelt 

treningsprogram. Liste for 
timebestilling ligger i permen på 

Espern. 
 

Blaarud 
Åpent kl. 14-19.30 

 

Kl. 15.30-17.30 
JAM på Mikken                                                      

med Adrian. 
 

Kl. 17-19 
Kreativ aktivitet: 

Strikke/heklekafé. Ta med deg ditt 
eget håndarbeid eller start på noe 

nytt og enkelt hos oss! 
Kaffe/te til de som kommer. 

 

 
 
 
 

 
Medisinsk yoga 

kl. 12.30-13.45 
på Blaarud  

Påmelding på forhånd  
til Trine: 47709799.                          

 

Blaarud 
Åpent kl. 14-19.30 

 

Kafè, internett, bibliotek og 
musikkrom.                                                                                                                                                                                                                                            

Det står bordtennisbord og 
fotballspill til fri disposisjon 

oppe i biblioteket. 

 Husk utstilling på salen ved 
Minipicasso.         

 
 
 

 
 

Blaarud 
Åpent kl. 11-14.30                               

Kl. 11-13                               
Lunsjkafé med gulrotsuppe og 

rundstykke, kr. 30,-  

Kl. 13-13.30                                    
Allsang og samspill med 

musikkterapeut Guro Solbakken. 
Velkommen om du vil delta eller 

bare lytte. 

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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