
Høst/vinterprogram 2021/22 Villa Vekst 

 
Lever svarslippen snarest. Svarslippen er ikke bindende. Villa Vekst kontakter deg før de fleste aktiviteter, men 

det sikreste er å følge med selv. Det tas forbehold om endringer. Arrangementet er gratis om ikke annet er nevnt.  
 
Dette er et tilbud til deg som er mellom 18 – 70 år og som ønsker å ivareta din psykiske helse. I tillegg til 

aktivitetsprogrammet har vi også en ukeplan med en rekke aktiviteter. Kom gjerne innom og få mer informasjon. 

Du finner oss på www.bodo.kommune.no/villavekst, på instagram “villavekst” eller vår facebook-side: Villa Vekst. 
 
1. Tor 21. okt: Hodelykttur til bunkersene på Seines. Vi kjører med minibussen fra Villa Vekst kl. 

14.30. De som har egen hodelykt, kan ta med. De som ikke har, får låne hos oss. Frist for 

påmelding er kl. 14.00 dagen før.  

 

2. Tor 28.okt: Kino - Verdens verste menneske 17.30. Egenandel 50 kr. Vi går fra Villa Vekst kl. 

17.00. Betalingsfrist dagen før kl. 14.00.  

 

3. Tirs. 2.nov: Togtur til Fauske. 160 kr per billett. Avreise 10:09 fra Bodø togstasjon. Retur fra 

Fauske stasjon kl. 14.24. Togbillett og mat betaler hver enkelt selv.  

Ansvarlig: Arnfinn 

 

4. Tor. 4.nov: Julebakesmakekveld på Villa Vekst 16.00. Kom og bli med på julebaking og smaking. 

Vi starter kl. 16.00 og baker til vi blir lei. Gratis. Husk å meld deg på dagen før!  

 

5. Tor. 11.nov: Lys og sjokoladestøping på Villa Vekst fra kl. 11.00. Utstyr ordner vi. Ingen 

påmelding. Egenandel: 50 kr.  

Ansvarlig: Tonje 

 

6. Tor. 11.nov: Hyggekveld på Villa Vekst. Vi samles for sosialt samvær og se på film. Godteri og 

annen “godis” må hver enkelt ta med selv. Husk å meld deg på dagen før! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Tor. 18.nov: Båltur Vatnvatnet. Jeg handler inn grillmat og grillutstyr. Vi kjører fra VV kl. 15.30. 

Husk varme klær. Egenandel 30kr. 

Ansvarlig: Daniel 

 

 
 

 

8. Tir. 23.nov: Felles LØFT-kurs for deltakere og ansatte. Det foregår på Villa Vekst fra kl. 09.00 - 

14.00. Påmelding innen fredag 19.nov kl. 14.00. Gratis lunsj. Vel møtt!  

 

9. Ons. 24.nov: Pynting av huset til jul. Bli med og delta i pyntingen av huset til jul. Vi starter kl. 

12.00.  

Ansvarlig: Tonje 

 

10. Tor. 25.nov: Lasertag. Det blir lasertag i Bodø Actionhall i ettermiddag kl. 16.30. Vi drar fra VV kl. 

16.00 og regner med å være tilbake ca. kl. 18.30. Påmeldingsfrist onsdag 24.nov kl. 14.00. 

Egenandel 100 kr.  

 

11. Tor. 02.des: Juleverksted. Vi samler oss og bruker våre kreative ferdigheter til juleverksted. Vi 

starter kl. 11 og ser hvor mye vi får gjort. Det blir servert julegløgg. Ingen påmelding.  

Ansvarlig: Tonje 

 

12. Tor. 02.des: Julebakesmakekveld kl. 16.00. Møt opp og bli med på julebaking på huset. Husk å 

meld deg på dagen før. 

 

13. Man. 06.des: Juletrehogst kl. 12.00. Vi trenger juletre til Villa Vekst. Bli med turgruppa og hogg 

ned et passende juletre ved Soløyvannet.  

Ansvarlig: Arnfinn 

 

 

 

 

 

 



14. Tir. 07.des: Togtur til Mo i Rana. Bli med og ta en dagstur til Mo i Rana med oss! Avreise 07.47. 

Retur 18.00. Pris kr 410 tur/retur. Billett betaler hver enkelt selv. Den kan betales på forhånd på 

internett eller på toget. Oppmøte på Bodø togstasjon senest kl. 07.40.  Villa Vekst betaler for 

middag.  

 

15. Ons. 08.des: Pynting av juletre kl. 12.00. Vi går inn i julemodus og samles på Villa Vekst for å 

pynte juletreet.  

 

16. Tor. 09.des: Klatring i Mørkvedhallen. Vi kjører fra VV kl. 16.15. Oppmøte i Mørkvedhallen kl. 

16.30. Ta med det dere har av klatreutstyr. Retur 18.30. Student Remy (med brattkortkurs) blir 

med. Egenandel 100 kr.  

 

 
 

 

17. Ons. 15.des: Julebord på Folkets Hus. Da er det endelig tid for julebord! Vi møtes på Folkets Hus 

kl. 18.00. Det vil bli servert pinnekjøtt og ribbe med godt tilbehør og god dessert. Julebordet 

avsluttes kl. 21.00. Påmelding innen fredag 10.desember kl. 14.00.  Egenandel: 250 kr. 

 

18. Tor. 16.des: Hodelykttur til Keiservarden. Vi kjører fra Villa Vekst kl. 15.30.  Vi går fra 

parkeringen ved Turisthytta og går oppover mot Keiservarden. Hvis du har hodelykt så gjerne ta 

den med. Hvis ikke så har vi hodelykt til deg.  

 

19. Fre. 17.des: Julegrøt. Det blir julegrøt kl. 11.00 på Villa Vekst. Hvem finner mandelen? Premie 

utdeles til den som finner mandelen. Påmelding innen torsdag 16.desember kl. 14.00. Egenandel 

50 kr.  

 

20. Ons. 22.des: Julelunsj m/dessert. I dag blir det julelunsj og dessert kl. 11.30 på Villa Vekst. 

Egenandel 35 kr.   

 

 

 



 

 

21. Tor. 23.des: Film/tv-kveld med julegrøt. Vi samles til tv-kveld på lillejulaften. Det blir egen 

avstemning for hvilken film vi skal se. Denne blir hengende på oppslagstavlen i gangen på VV fra 

1.desember. Gjerne kom med forslag til filmønsker. Husk å meld deg på!  

Ansvarlig: Mary Ann 

 

22. Fre. 24.des: Julefrokost kl. 09.00. Kom til oss og spis frokost sammen med oss på julaften. Vi vil 

holde åpent til kl. 11.30. Egenandel: 30kr.  

 

23. Tor. 30.des: Juleselskap med kaker, sang og juletregange kl. 17.00. Ta med barn/barnebarn for 

de som vil. Frist for påmelding mandag 27.12 kl. 14.00. Det er gratis å delta.  

 

24. Fre. 31.12: Nyttårsfrokost kl. 09.00. Kom og spis årets siste frokost sammen med oss på 

nyttårsaften. Vi holder åpent til kl. 11.30. Egenandel 30kr.   

 

25. Tor. 6.jan: Konsert Kjellerlys. Koret synger jula ut på Tusenhjemmet kl. 18.00. Kom å se på! 

Gratis. VV holder åpent fra 15.30 til konserten starter.  

 

26. Tor. 13.jan: Velværeaften i spektrum kl. 16.30. Vi kjører fra VV kl. 16.15. Vi starter det nye året 

med selvpleie på velværeavdelingen. Frist for påmelding mandag 10.jan kl. 14.00. Egenandel 200 

kr.  

 

27. Tor. 20.jan: Sushiaften på Villa Vekst kl. 16.00. Egenandel 75. kr. Kom og lag sushi sammen med 

oss. Etterpå spiser vi sammen. Husk å meld deg på dagen før!  

 

28. Tor. 27.jan: Kafètur til “En Kopp”. Vi går fra VV kl. 17.00. Hver enkelt betaler for seg selv. Husk å 

meld deg på dagen før. 

 

29. Tor 10. feb: Velværeaften i spektrum. Kjører fra VV kl. 16.00. Frist for påmelding mandag 7.feb 

kl. 14.00. Egenandel 200 kr.  

 

30. Man. 14. feb: Utedag i Misvær med grilling og ridning. Kl. 10.00 drar vi til Håjen Gård ridesenter 

for å få prøvd oss på å ri hest. Det vil også være mulighet for grilling og å bare nyte dagen i godt 

selskap rundt bålpanna. De som ønsker å ri må betale halv pris. VV betaler resten. (timestur 

400,- kr). Grillmat spanderer VV. Påmelding innen torsdag 10.feb kl. 14.00. 

 

31. Tor. 24.feb: Skøytetur til “by-isen”. Vi tar med oss skøyter og drar til kvartal 99 og står på 

skøyter. Vi går fra VV kl. 15.00. Etterpå griller vi pølser i hagen på VV. Egenandel 30kr. Påmelding 

og betaling dagen før kl. 14.00. 

 


