AKTIV SOMMER
2015
10-års jubileum!
Et gratis aktivitetstilbud i regi av
Hemne kommune

For ungdom fra 7.klasse og oppover.

Tur 1: Atlanterhavsbadet i Kristiansund

Onsdag 24. juni: 08:30.

Tur til Kristiansund.
Oppmøte: Kulturbygget KulØr´n kl:
08:30.
Ta med godt humør!

Vi setter av 3,5 timer til bading og spising.
Husk badetøy og håndkle!
Vi spiser på Atlanten kafé.
Vi er tilbake ca. kl: 17:30.

Tur 2: Hesteridning

Mandag 29.juni kl: 11:00.

Oppmøte: Hestesportsenteret på Bjørkåsen
kl: 11:00.
Dagen vil bestå av: Teori, hestestell,
pussing av utstyr, baneridning og
eventuelt en tur. Ved spørsmål om
aktiviteter kan Ingvild kontaktes på
mob.nr: 991 52 910.
Ta med godt humør!

Bli med på en aktivitetsdag ved
”Hestesportsenteret”.

Tur 3: Båttur med Ribb fra Gjengstø

Tirsdag 30. juni kl: 10:45.

NB: På denne turen er det aldersgrense 14
år.
Vi kjører «RIBB» i området Magerøya,
Røstøya, Mistfjorden, Hellandsjøen osv.

Alle om bord er ansvarsforsikret.
Alle om bord får flytedress, redningsvest,
briller og eventuelt hansker.
Ta med godt fottøy og hodeplagg selv.

Det serveres mat og drikke.
Hjem ca. kl: 15:00 (ta på klær etter vær)

Oppmøte: Kulturbygget KulØr´n kl: 10:45. Det serveres mat og drikke.
Ta med godt humør.
Tur 4: Bowling

Mandag 06. juli kl: 12:00.

Hemne bowling i Meieribygget.
Oppmøte kl: 12:00.
Ta med godt humør!

Vi skal bowle og spise.

Tur 5: Overnattingstur i Kårøydalen.

Tirsdag 4. og onsdag 5.august kl: 12:00.

Overnattingstur med

En tur med overnatting i Lavvo, der det
blir lagt opp til tema-aktiviteter og delt opp
i ulike lag.
Informasjonsmøte om denne turen blir på
«Gamle Betel» Stretet mandag 3. august kl:
18:00. De som melder seg på får eget
infoskriv. For spørsmål, kontakt:
Ole Even Gjengstø: 932 36 420

Hemne Jeger- og fiskeforening i
Kårøydalen.
Oppmøte Kulturbygget KulØr´n kl: 12:00.
Det blir lagt opp til en lett tur med
aktiviteter som passer for alle.
Ta med godt humør.

Tur 6: Klatrehall i Orkdal

Tirsdag 11. august kl: 09:00.

Du kommer til å få en innføring i å klatre i
klatrevegg.
Vi leier utstyrspakke til hver enkelt
deltaker.
Kun godkjente instruktører!
Oppmøte: Kulturbygget KulØr´n kl: 09:00.
Ta med godt humør.

Ta med treningstøy og gode sko.

Tur 7: Omvisning på Rockheim

Torsdag 13. august kl: 09:30.

Rockheim er det nasjonale museet for
populærmusikk.

Det blir omvisning med guide på
opplevelsessenteret, der en får utforske de
ulike innstillinger.
Anbefaler å gå inn på rockheim.no for å se
hva dette opplevelsessenteret kan tilby.
Vi drar til Tyholttårnet for å spise pizza
etter omvisningen.

Tidstunell- Opplevelsesrom- Mediatek
Ligger på Brattørkaia i Trondheim.
Oppmøte Kulturbygget KulØr´n kl: 09:30.
Ta med godt humør

Det serveres mat og drikke.

PÅMELDING FRA MANDAG 15. JUNI KL: 09:00.
( Gjelder fra det året du går ut av 7. klasse og til og med 18 år )

OPPRINGING OG SMS FØR DENNE DATO BLIR IKKE BESVART!
Påmelding til mobil: 915 21 914 - først til mølla …..
Du får sms med beskjed om plass.
Telefonen er betjent hverdager mellom 08:00-15:00
Du kan melde deg på 3 turer, og om du skal avbestille turen er det viktig at
du gjør det minst to dager før turen starter. Ved ledig plass kan det være
mulig å delta på flere turer.
Sms kan du sende hele døgnet, og husk:
- Skriv navnet ditt.
- Hvilken tur du skal delta på.
- Et mobilnummer vi kan nå deg på.(sms)
Husk:
 Har du meldt deg på, må du møte opp!
 Nb! Møter du ikke, uten å gi beskjed,
kan du miste retten til å bli med på flere turer.
VELKOMMEN

I år som i fjor er ”Aktiv sommer” gratis
Aktiv sommer er et resultat av godt SLT-arbeid
i Hemne kommune. SLT jobber med kriminalitetsforebygging
til beste for barn og unge i Hemne.
SLT arbeidsgruppe i Hemne kommune består av representer fra Helsestasjonen, Sodin
skole, Tjeneste for psykisk helsearbeid, Barnevern, NAV, Kultur og fritid, Hemne
videregående skole og Hemne og Snillfjord lensmannskontor.
Medlemmene i SLT arbeidsgruppe bidrar også som ledsagere på turene.

www.hemne.kommune.no

