
Tur 5: Trondheim kino - Egon Tårnet Torsdag 6. august kl: 09:00 

 
Denne turen blir kino ved Prinsen 
kinosenter i Trondheim.  
Kinoen starter kl: 11:30, og vi får salen 
alene.  
Vi kjører buss, og det blir voksne ledsagere 
med i bussen tur/retur Liabø.  
Oppmøte på Liabø ved 
Frivillighetssentralen kl: 09:00. 
Oppmøte Kulturbygget KulØr´n kl: 09:45. 
Oppmøte Ven oppvekstsenter kl: 10:00. 
Påmelding med sms på tlf: 915 21 914.  
Navn, alder, adresse og tlfnr.  
Ta med godt humør! 
 
 

 

 
 
Vi drar til Egon i Tyholttårnet for å spise 
pizza etter kinoen.  

 

 
 
VIKTIG: Under aktiviteten i brosjyren står det oppmøteplass for å delta 
på turen.  

 

Generell informasjon:  

- Smittevernplan utarbeidet for bussturene.  

- Alle de vi besøker har godkjente smittevernregler.  

- Vi har satt på ekstra ledsager på turene.  

- En voksenperson blir med bussen for henting/retur ved Liabø og Vennastranda.  

- Det er servering av mat på alle turene, og den er lagt opp etter de 

smittevernreglene som gjelder.  

- Deltakerne må ta med egen drikkeflaske merket med navn. Er det behov for litt 

ekstra å spise foruten det du får servert på turene, kan det være lurt å ta med seg 

litt frukt eller noe annet.  

- De som har behov for reisesyketabbeletter tar det før de starter reisen. 

- Gi beskjed om en har behov for å sitte langt framme i bussen.  

- Det er viktig at deltakerne forholder seg til de reglene som gjelder for turen, og det 

som en får beskjed om fra ledsagerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PÅMELDING FRA ONSDAG 17. JUNI KL: 11:00.  
(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 beskjeden: Ok, om du har fått plass.  
Telefonen er betjent på hverdager mellom 08:00-15:00 
Du kan melde deg på 2 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 navn, adresse og telefonnummer.  
- 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. 

”Aktiv sommer” er gratis for deltakerne.  

 

 
 
Aktiv sommer er et resultat av godt SLT-arbeid i Heim kommune, og jobber  
med kriminalitetsforebygging til beste for barn og unge i kommunen.   
Medlemmene i SLT-arbeidsgruppe bidrar også som ledsagere på turen.  
 
 
SLT-arbeidsgruppe består av representanter fra: Helsestasjonen, Grunnskolen, Barnevern,  
Tjeneste for psykisk helsearbeid, Kyrksæterøra videregående skole, Kultur og fritid, NAV 
og Politiet.  

                 
 

 


