Utgiver: Leka kommune

Dato: 26/06 - 2009

Nr: 12/09

Oversikt over arrangement med utfyllende program under Skei Dagene
og Herlaugdagene 2009 finner du i denne utgaven av Lekaposten.

Lekaposten ønsker fastboende og tilreisende lykke til med
arrangementene, og håper alle får flotte, aktive, innholdsrike, og
minnerike dager fra sommeren 2009.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 03. juli
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 10. juli
Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no
Tlf. Legevakt etter kl. 15.30 - 743 99 750
Tlf. Leka sykestue - 743 87 200
Tlf NAV Leka – 747 32 510
Tlf. Likningskontoret Leka – 742 16 525
Neste utgaver: 24. juli, 7. og 21. aug, 4. og 18. sept, 2. og 16. og 30. okt, 13. og 27. nov, 18. des
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
En liten oppsummering fra folkemøtet 16. juni:
Det ble avholdt folkemøte i lille Herlaughall 16. juni med tema stedsutviklingsprosjekt Skei.
Prosjektet har som mål å gjøre øyas innfallsport både vakker og spesiell.
Det var bra oppmøte på folkemøtet og resultatet var positivt. De fremmøtte var veldig
engasjerte og mange gode innspill fremkom. Det er likevel slik at det ikke bestandig er så
lett å komme på alle gode ideer med en gang – noen ganger trenger man å tenke litt på
det!! Det er nok sikkert noen som ikke fikk anledning til å møte på folkemøtet som også har
lyst å komme med forslag!
Derfor vil vi la sommeren være en tenkeperiode for utklekking av gode forslag. Se for dere
havneområdet og omegn – hvordan vil vi det skal være? Snakk med naboer, turister,
utflytta lekværinger og andre for å høre hva de synes.
Barn og unge oppfordres også til å komme med gode forslag – dere ser sikkert mye som
voksne ikke tenker på!
Under er det laget en oppsummering av de ideer som fremkom under folkemøtet – og som
dere ser er kreativiteten stor:
•

Naustrekke på industriplassen som for eksempel kan brukes til utleie for
småbåter. Inngang til naustrekka øverst v/ ferjekøfeltene.

•

Kan godt bygge ut småbåthavna med flere gjesteplasser.

•

Beplante nedre Havneholmen slik at det blir mer ly for vinden.

•

Beplante nederst på ”kongeplenen” – lage en paviljong som kan fungere både
som utkikksplass, rasteplass og et slags venterom for Namdalingen.

•

Molo + bru over til Havneholmen

•

Forskjønne området nedenfor Herlaugshaugen, rydde stranda, lage grillplasser.

•

Skole og barnehage kan dra på dugnadsarbeid til Skeishavna

•

Terrengløype, klatrevegg

•

Kommunevåpen med front mot sjøen/ innseglinga. Kommunevåpen i storformat
festes på Varden på Havnaholmen – alt lyssettes.

•

Parkanlegg, møteplass der sanddynene ligger

•

Bygge langhus/ vikingehus nedenfor Herlaugshaugen ved kanalen

•

Fugleobserveringsplass i Skeisnesset

•

Fontene – fuglebad

•

Rorbuer m/ båtplass foran ved Johanneskaia

•

Leirskole – bruk rorbuene

•

Båter i båthus

•

Helhetlig vurdering av hele øya – ikke bare Skeishavna. Eks. Snuplass på Vågan
for turistbuss. Fin utsiktsplass der for å se Lekamøya. Leka som turiststed må
fikse hele øya.

•

Rorbuer til utleie på industriområdet

•

Pollentrapp
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•

Steinpyramide

•

Flere bord og benker i Skeisområdet

•

Lage noe pynt/ skulptur av ”lekastein” på ”kongeplena”

•

Turistinfo i/ ved Skeishavna

•

Restaurere brygga

•

Lage kai/ altan rundt brygga – innrede brygga til kafe og lignende.

•

Restaurere asfaltveien ved fiskerikaia

•

Lekaminiatyr som skulptur – turistinfo

•

Vanndam for lekebåter, vassing, hinderløype ol.

•

Skjerming mot industriplassen – mur av ”lekastein” med innemurte sitteplasser
vendt mot Skeissenteret. Lettstelt beplantning på topp. Ca 1,5 m høy. Her kan
også mures inn de forskjellige steinarter som finnes på øya med infoskilt til. Flere
innganger i muren til industriområdet bak.

•

Hurtigrutekaia har en veldig utsatt plass – skulle hatt en annen kai på innsiden
mot fiskerikaia

SÅ TIL DERE ALLE SOM LESER DETTE OG HAR LYST TIL Å VÆRE MED Å UTFORME
SKEI HAVNEOMRÅDE – SEND INN GODE IDEER TIL:
Leka kommune v/ utviklingsavdelingen – pr. post, telefon eller mail:
post@leka.kommune.no
Eller du kan sende innspillene dine direkte til Arkideco (arkitektfirmaet som hjelper oss med
prosessen) Du sender det da pr mail til Jorun Munkeby adresse: jm@arkideco.no
Forslag må være innlevert innen utgangen av august.
Utviklingsavdelingen
Leka kommune

---------------------------------------------------------------------------------------------SOMMERÅPNING VED NAV LEKA
I tidsrommet 6. juli til og med 31. juli 2009 vil Nav Leka være åpent
mandag og torsdag fra klokken 10.00 til 14.00.
Nav Leka
Vivian og Bente
----------------------------------------------------------------------------------------------

Det er utroligt
Et ord om menneskets muligheder
Jeg tror, at tro på egne grænser røver
os vore sande muligheders land.
Jeg tror på den almægtighed, vi øver
på langfærd over egen himmelrand.
Jeg tror, at den erkendelse er sand
og rummer al den visdom, vi behøver:
Det er utroligt, hvad man ikke kan,
når man af ærlig vilje ikke prøver.
Piet Hein
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LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på
Øya Leka. Kommunen har ca 590 innbyggere. Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og
servicenæringer. Leka blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy. Her finnes mange historiske
minnesmerker og geologisk er øya en sjeldenhet. Leka kommune har barnehage, 10-årig
grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og idrettshall
Tilflytterpakke/tiltakspakke:
• Gratis barnehageplass/SFO. 1. år for 1 barn. Kostnad: kr. 22 660,-.
• Tilskudd husleie/huskjøp eller overtakelse av gårdsbruk kr. 50.000, 5 års botid.
• Gratis medlemskort i lag og foreninger for deltagelse i aktiviteter for et år, kostnad kr. 400.-,
1 års botid.
• Tilskudd kr. 25.000,- gis til barn født eller adoptert der familien er bosatt i Leka kommune, 3 års
botid.

Ledige stillinger ved Leka barne- og ungdomsskole:
1. Fast lærerstilling – 60 % stilling
Inntil 60 % lærerstilling (oppsigelig) med undervisning hovedsaklig på barnetrinnet og
norsk/samfunnsfag for voksne innvandrere er ledig fra 01.08. 2009. Spesielle fagønsker er
musikk og kunst- og håndverk. Kontaktlærerfunksjonen for 3. og 4. årstrinn vil bli tillagt
stillingen. Stillingen kan utvides med ca. 15 % for undervisning i musikk- og kulturskolen
for kvalifisert søker (musikk, instrument, kunst eller drama). Søkere bes opplyse om dette
i søknaden.
2. Årsvikariat for lærer – inntil 80 % utdanningsvikariat
Inntil 80 % utdanningsvikariat for lærer er ledig i perioden 01.08. 09 – 31.07. 10.
Undervisning i alle fag, hovedsaklig på barnetrinnet.
Stilling 1 og deler av stilling 2 kan eventuelt kombineres skoleåret 2009/2010.
3. Elevassistent – fast 60 % stilling
Fast 60 % stilling som elevassistent er ledig fra 01.08. 2009. Arbeidet vil bestå i oppfølging
og bistand til multifunksjonshemmet elev på barnetrinnet, assistering under
svømmeopplæring, tilrettelegging av fysisk aktivitet (mellomtrinnet) og leksehjelp til elever
på skolen. Det må påregnes at arbeidstida blir fordelt på alle ukentlige skoledager og følger
elevenes skolerute. Søker med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og/eller relevant
praksis vil bli foretrukket. Det er ønskelig med kompetansebevis for svømmeopplæring.
For alle stillingene gjelder: Tilsetting skjer i forhold til kommunens reglement, gjeldende
lover, forskrifter og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig
egnethet for stillingene vil bli vektlagt. De som tilsettes må framlegge tilfredstillende
helseattest og politiattest. Eventuelle spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til:
personalkonsulent Arve Antonsen eller rektor Bjørn H. Henriksen, tlf. 74387000.
Søknad med CV og attesterte kopier av vitnemål og attester sendes:
Leka kommune, v/ personalkonsulent, 7994 Leka, innen 08. juli 2009.
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INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN:
Til de som fikk skatteoppgjør i juni: Restskatt må betales innen 20. august.
(Restskatt under kr. 100 kreves ikke inn.) Dersom skyldig beløp er større enn kr. 1.000 vil
beløpet bli delt i to, ved forfall hhv. 20. august og 24. september.
For skattytere som har hatt mange arbeidsgivere i 2008 anbefales å kontrollere at alt
trukket forskuddstrekk er kommet med. Hvis noe mangler, vennligst kontakt
Skatteoppkreveren. Husk å ta med kvittering for forskuddstrekk (lønnsslipp eller lønns- og
trekkoppgave)!
Skatteoppgjøret i oktober er klart 21.10. Eventuell restskatt må betales innen 11.
november. Dersom skyldig beløp er større enn kr. 1.000 blir beløpet delt i to, med forfall
hhv. 11.11. og 16.12.
TILGODEBELØP
Både skattekontoret (tidl.ligning) og skatteoppkreveren skal foreta sine kontroller av
materiellet, så det tar noen dager før skattepengene er på konto. Imidlertid håper jeg at de
skal være utbetalt senest 30. juni. De som har noe "uoppgjort" med staten, det være seg
bidrag /mva eller andre krav, er dekket opp sentralt, og får brev om dette. Tilsvarende
gjelder de som er skyldig restskatt og blir dekket opp i tilgodebeløp.
JEG ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!
Med vennlig hilsen
Kirsten

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mødre

Ekte mødre vet at kjøkkenredskapen mest sannsynlig befinner seg ute i sandkassa.
Ekte mødre har ofte klissete gulv, skitten ovn og lykkelige barn.
Ekte mødre vet at tørket modelleire ikke lar seg fjerne fra gulvteppet.
Ekte mødre vet ikke hva som akkurat forsvant inn i støvsugeren.
Ekte mødre vil innimellom spørre ”Hvor for akkurat meg”?, og få svaret når en liten stemme
sier: ”Fordi jeg er mest glad i deg”.
Ekte mødre vet at et barns utvikling ikke måles i cm, år eller karakterer – man merker det i
prosessen fra mamma til mutter’n til mamma:
4 ÅR GAMMEL
8 ÅR GAMMEL
12 ÅR GAMMEL
14 ÅR GAMMEL
16 ÅR GAMMEL
18 ÅR GAMMEL
25 ÅR GAMMEL
35 ÅR GAMMEL
45 ÅR GAMMEL
65 ÅR GAMMEL

-

Min mamma kan alt!
Min mamma vet mye! Skikkelig mye!
Mora mi vet faktisk ikke alt.
Selvfølgelig, mutter’n skjønner ikke dét heller!
Mutter’n? Hun er håpløs gammeldags!
Den kjærringa der? Hun er helt gått ut på dato!
Hm, hun vet kanskje litt om det.
Før vi bestemmer oss helt, la oss få mammas mening.
Lurer på hva mamma hadde tenkt om det?!
Skulle ønske jeg kunne snakke med mamma om det!

Så skjønnheten hos en kvinne er ikke klærne hun bruker, figuren hun har eller måten hun
ordner seg på håret.
Skjønnheten hos en kvinne ligger ikke i ansiktstrekkene, fordi ekte skjønnhet kommer av
sjelen hennes. Det er omsorgen hun kjærlig gir, lidenskapen hun viser – og ettersom årene
går vokser skjønnheten hos en kvinne!

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Åpent brev til Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Ang. anbud Namdalingen
14.06.2009
Det er med bekymring og frustrasjon vi leser i avisen at dagens hurtigbåt, mellom Leka –
Rørvik- Namsos, m/s Namdalingen muligens kan bli skiftet ut med et eller to mindre fartøy.
Anbudsspesifikasjonene godtar mindre fart, færre passasjerer, ingen gods og mindre fartøy.
Dette kan vi i Leka ikke finne oss i som har Namdalingen som eneste faste alternativ til
privat bil. Reisetida burde heller vært korta ned for å legge bedre til rette for bosetting i
disse kystkommunene. Hvis nå det motsatte skjer så er det i strid med satsing på å legge
til rette for effektiv kollektivtransport. Verst rammer dette skoleungdom, eldre - samt
næringslivet.
Sør for Rørvik ligger det berykta havstykket Folla som til og med hurtigruteskipene har
problemer med fordi det ofte er dårlig vær og grov sjø. Over Folla må Namdalingen seile 4
ganger daglig for å komme til og fra Namsos.
For oss er det et minimums krav at hurtigbåtforbindelsen mellom Leka –RørvikNamsos ikke blir dårligere enn dagens med Namdalingen.
1. Båten kan ikke bli mindre enn dagens av hensyn til komfort og kapasitet, både hva angår
passasjerer og for fortsatt å kunne ta med gods.
2. Reisetiden kan ikke bli lenger, bør heller kortes ned for å gjøre det lettere å bo langs
kysten og kunne benytte tilbudene som ligger sentralt plassert. Ofte skal passasjerer også
reise videre med både buss og fly. Korrespondanse må her fortsatt være en selvfølge.
3. To mindre fartøy er ikke noen god løsning verken for passasjerer, gods, dobbelt
mannskap eller for å holde reisetida kort.
4. For øvrig må en gjerne se på muligheter med motorer som sparer miljøet og som bruker
mindre drivstoff.
Likens, nytt fartøy hvis det er bedre enn dagens: Namdalingen som har fungert godt,
bortsett fra motorene som det har vært en del problemer med
Vi mener at anbudsdokumentet er så langt unna dagens behov at det gir feil signal til
bestilling, og burde ha vært trukket tilbake. Etter høring med kommunene, kystgruppen og
andre burde ny versjon av anbudskriteriene lages; slik en konkret ønsker at
hurtigbåttilbudet skal være. Og så lyses ut på nytt.
Nord Trøndelag fylke kan da etter forhandlinger med den som vinner anbudet i ro og mak
bestille nytt fartøy eller velge å bruke dagens fartøy hvis en mener det blir best og billigst
(slik som skipper Geir Olsen og mannskapet på Namdalingen anbefaler).
Hvis anbudsprosessen nå fortsetter som planlagt, må vi/kommunene snarest og helst før
innstilling skrives, få komme i dialog med fylkesråd og administrativ ledelse - videre også
fylkespolitikerne før endelig avgjørelse tas i fylkesrådet om en måned. Dette for å gi
kommunene den høringsmulighet som de ikke har fått.
Dette er ”flyet” for oss! Håper virkelig Nord- Trøndelag fylkeskommune hører på folket og
leverer det som er blitt så viktig for oss.
Med hilsen styret i Leka Senterparti, 7994 Leka. Tlf.97597663.
Per-Helge Johansen, Tore Hagen, Karen E. Hoff Jakobsen, Anne Lise Hiller, Turid Haug
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Tanker etter folkemøtet.
Jeg må innrømme at jeg har hatt både tro og tvil angående prosjektet om stedsutvikling i
skeisområdet. På folkemøtet fikk vi god orientering fra fylkesmannens representant, og når
arkitektene i Arkideco hadde tegnet havna nesten nøyaktig som vi hadde ønsket, var jeg
meget optimistisk. Forslagene fra salen var også meget positive, selv om noen virket
urealistiske. Men tvilen var raskt tilbake når det fra arbeidsgruppen ble meddelt at vi måtte
fortsette å sende forslag, gjerne om et år. --Skal vi fortsette å planlegge i all evighet? Med
arkitektenes taksameter i gang blir det ikke mye penger igjen for å utføre planene.
Tilleggsideer bør komme raskt slik at en kommer over i neste fase. Luke ut det som er
urealistisk, kostnadsberegne og se hva vi har rå til, detaljetegne, gjøre vedtak og avgjøre
hvem skal gjøre hva. Men viktigst og kanskje billigst er at kommunen tar hånd om
reguleringen i hele havneområdet og at det blir et samarbeid med ferja, spesielt med en
fortøyningsmåte som ikke sperrer Svenskestøa.
Det bør være en mulighet å kunne ta opp båter i Svenskestøa, enten med slipp eller
betongplatting for vogn.
Lagring på kaia og i kommunens område må reguleres, gjerne med avgift.
Hurtigbåten ”Namdalingen” må få kai inne i havna, det er for værhardt ut på kommunekaia.
Flytebrygger på begge sider av Hamnasundet, med gangbru mellom, for fiskere og annen
næring, det er for trangt inne ved moloen. (øst av ferja).
Inge Nilsen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lekapensionærer på utflykt.

Æven i år ordnades en utflykt før intresserade pensionærer på Leka. Roald Sten kørde oss
med sin buss først till Åbogen. Vægen dit var kurvig och smal. Det ville sig inte bættre æn
att hela matsæckskorgen føll omkull och for ner i utgången. Tre av fyra termosar krossades
och kaffet rann ut. Vi lyckades rædda rabarbersylten och alla smørgåsarna som tur var.
Nær vi væl kom fram till Åbogens trædgård fick vi gratis kaffe från deras kaffeautomat.
Vi gick runt och tittade på alla fina væxter. Dær fanns allt man bara kunde drømma om.
Sen handlade vi och handlade och handlade om igen. Bussen blev full av blommor av alla
olika slag. Ett kørsbærstræd fick lov att stællas på busstoaletten før att få rum. Før Roald
Sten var ingenting omøjligt! Blomdoften spred sig i bussen och det kændes som om vi åkte
i ett væxthus nær vi fortsatte mot Kolvereid, Norges minsta stad.
Nu tog ett stort shoppande vid før i Kolvereid finns det mesta av det man kan behøva. Vi
fick skjuts runt till de affærer som låg længst bort och dærmed kunde de pensionærer med
”trøtta ben” æven gå och handla dær.
Nær vi handlat færdigt samlades vi på Kolvereid hotell dær vi fick en utsøkt middag,
småstek med sås, potatis och mycket goda, fræscha grønsaker. Efterrætten serverades i
fina glas och bestod av glass med chokladsås, kiwifrukt och citronmeliss. Kaffe fick vi
førstås igen. Allt detta var vi mycket nøjda med.
Resan hemåt gick utan missøden, det vill sæga att alla blommor stod kvar på sin plats och
jag vill ge en extra eloge till Roald Sten som klarade att møta stora lastbilar utan besvær
trots att vægen var så smal. På færjan hem blev det lottdragning och flera fick med sig
någon extra sak hem. Ragnhild och Sonja avtackades før att de ænnu ett år ordnat en
utflykt før oss.
Før min man Rune och mig har dessa utflykter blivit en av højdpunkterna på vår
sommarvistelse på Leka. Det ær så hærligt att få træffa alla trevliga pensionærer som visar
så mycken glædje och har en sådan humor.
Gunilla på Stein.
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TRIMKRUS

Enda er det noen trimkrus som ikke er hentet, navn på krusene:
Annika (2 stk)
Laila
Ann Karin
Judith
Disse kan hentes på Lekatun.
Allidrettsgruppa

---------------------------------------------------------------------------------------------TØRRMURERKURS
Takk til alle impliserte personer i forbindelse med tørrmurerkurset som ble holdt på Leka i
tidsrommet 18.-20. april 09.
Interessant og lærerikt.
En stor takk til ”kokkelandslaget” for god mat og service.
En stor rose fortjener OLDFRUA på gården… for omsorg og middag på søndag (etter en litt
kald dag). Været var ingen hindring og humøret var på topp.
Hilser også til de andre tørrmurerne.
En god herlig steinsommer
Hilsen Per O Gylland
Steinmontør, Rørvik

---------------------------------------------------------------------------------------------SOMMERJOBB
Hei! Har du barn som skal passes, plen som skal klippes, eller noe annet som skulle
vært gjort i sommer? Jeg skal være på øya hele sommeren, og kunne tenke meg å
tjene noen kroner.
Kontakt meg gjerne ☺
Line Holmen Ekrem, 95040553
---------------------------------------------------------------------------------------------TIL SALGS:
Rundt spisebord (mørkt) med innleggsplate.
Salongbord (trehvit)
Telefon: 743 99 673
----------------------------------------------------------------------------------------------

EGG
Vi har fremdeles egg på lager på kjølerom på Høgbakken.
---------------------------------------------------------------------------------------------Om at ha´det
Husråd
Helbred er
hvordan
man har det.
Modstandkraft
er
som man tar det.
Piet Hein
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GUDSTJENESTER

Tirsdag 14.07.09

Leka – Steinhytta kl 18.00
Friluftsgudstjeneste v/Odd Arne Saltbones

02.08.09

Leka kirke kl 11.00
Høymesse v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd

06.09.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstj v/ Odd Arne Saltbones - Nattverd.
50-årskonf.jubileum/Konfirmantpresentasjon
(Konfirmantene hjelper til med kirkekaffe på Vonheim)

04.10.09

Leka kirke kl 11.00
Høsttakkefest v/ Odd Arne Saltbones - Utdeling av 4årsbok. Kirkekaffe. Saniteten pynter

01.11.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstj v/… Nattverd. Vi minnes våre døde

29.11.09

Leka kirke kl 14.00
Lysmesse v/ Odd Arne Saltbones - Kirkekaffe
v/konf.foreldre

24.12.09

Leka kirke kl 12.00
Julegudstj v/…

25.12.09

Leka kirke kl 11.00
Høytidsgudstj v/…

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulerer med gullseieren i Kippermo-cup 2009 jenter!
Nærøy småjentelag består av spillere fra Nærøy og Leka – et godt bevis på vellykket
interkommunalt samarbeid☺
Jentene kom hjem fra Mosjøen med gullmedaljer og stor pokal, pokalen vil stå utstilt på
Coop’en en stund slik at flere kan få se den.
Fra Leka spiller:
Julie Johansen
Siri Thorvik
Helen Mari Johansen
Julie Mårvik Pettersen
Amalie Hansen Sønnesyn
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MED

DONKEY PUNCH

LØRDAG 4. JULI PÅ SKEI
Kom å hør lokale kjendiser i aksjon og få svingt rockefoten litt
Dørene åpnes kl. 2100-0200
Salg av øl/rusbrus/vin/brus/kaffe – pølse/brød og ”smågodt”

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
TIL EN KJEMPEKOSELIG KVELD
Inngang kr. 150,-

Aldersgrense: konfirmert

----------------------------------------------------------------------------------------------

ÅPNINGSTIDER Vestre Galleri
Vestre Galleri.
Sted:
Dager:
Klokken:
salg av:

Solsem. Den gamle landhandelen, Vestre Leka Handelslag.
tirsdag torsdag og lørdag. den 7. 9. 11. 14. 16. og 18. juli
13.30 - 16.30
Fotografier, malerier og Leka T-skjorter. Vafler og kaffe.

Shabby og sjarmerende, Utstilling av kunst i slitte lokaler.
Velkommen
Hilsen Lotte Audne Hamnes
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Åpningstider for Vertshuset Herlaug, sommeren 2009
uke 26
fre 26.09
lør 27.09
søn 28.09

åpen pub fra kl. 21 00.
åpent dagtid fra kl. 15.00 (kveld stengt- pga. klargjøring til sommeråpning)
åpent dagtid fra kl. 15.00 - 1800.

uke 27

Vertshuset starter med sommer åpent ; dvs. åpent hver dag fra kl. 15.00 - 20.00
Puben har åpent; onsdag .. torsdag ..fredag og lørdag fra kl. 21 00 - 02.00

uke
uke
uke
uke

daglig fra kl. 15.00 - 20 00
daglig fra kl. 15.00 - 20 00
daglig fra kl. 15.00 - 20 00
daglig fra kl. 15.00 - 20 00

28
29
30
31

se eget program for Skei Dagan
puben har åpent hver kveld unntatt søndags kveld
alle dager. Pubkvelder: onsdag, torsdag, fredag og lørdag
alle dager ... pub; samme som uke 30

"Skei Dagan på Leka" - 10. 07 - 15. 07 .2009
fre 10 juli

Mc treff i Vottvika ... ( arr. Leka Mc .)
1.etg på puben er stengt 21.00 - 00.00 grunnet slutta lag.
Tausloftet åpent fra klokka 21.00 - 00.00.
Donkey Punch m/ bl.a. Jørgen Sandnes og
Sindre Helmersen m/band spiller i hagen. Gratis inngang

lør 11. juli

Båttur til Hortavær (Namdalscruise/Rørvik Rafting) v.Hans Nygård ..
Horta Vel vil ordne båtplass til skyssbåt, samt selge kaffe og vafler.
Kveld; stor Hagefest med 2 band; Hilde Fjørtoft og Werner Skogøy... (erfarne
musikere som spiller pop / rock og country ).
Hilde Fjørtoft, blir spilt på radio og tv. (danse fot).. Werner er opprinnelig Hortaværing
flytta derfra da han va 5 år.. men de bruker ofte Horta vær som ferie sted.. han har
gitt ut egen Horta kassett, med viser derfra..om folket, havet og livet der ute... han vil
sikkert dele flere viser med oss fra Hortavær den lørdagskvelden..
Band 2; Ramp fra Namsos; består av 3 gode musikere, og spiller god gml. dags
trønderrock... De har egen facebook gruppe på nettet, og har egen Lækka side..

man 13. 07

”Vikingens Dag ";
konkurranser;

med lagkonkurranse ( ca. 5 pers. / lag) tevling med ulike
* tautrekking
* mjødstafett
* pilkast
* meierispannhiving
Premiering på kvelden...for konkurransen ... deltaker avgift... kr. 50 ,- / pers...
Egen kulturkveld på kvelden; visning av film, spill og moro..
Kåring av " Lækkas viking 2009 "..
Mulighet for Sklinna tur v Namdals cruise Vikna... med forbehold om vær og påmelding

tirs 14. 07

rekeaften på Vertshuset kveld.. musikk av Black and Blond...
inngang ; 100 ,- kr. / reker 120 ,-

ons 15 07

Bygdadag på Leka Bygdemuseum
"Vømmølkveld på puben"; stor Hagefest, musikk av Vømmølgutan fra Verdaln...
De har nettopp gitt ut ny cd... var på Selbu i helga... og er innom de fleste
festivaler ... Vømmølgutan har egen hjemmeside; søk på; www.vommolgutan.no

Muligheter for telt camp på Skei
*

NB...

husk; ingen "synlig" berusede personer slipper inn på Vertshusets område...
medbrakt alkohol, fører til " kortvarig besøk " på Hagefestene... og medfører
bortvisning fra området , og utestengelse... medbrakt alkohol er forbudt ..
Vertshuset vil ha 18 års grense på sine arr.. / All alkohol skal nytes inne på Vertshuset
skjenkeområde; dvs. inne og ute i gårdshagen..ikke utenfor... dette til orientering...
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Bjørn Harald Martinsen og Kaja Ulriksen , er ansatt som kokker hos oss
i sommersesongen!
Utvidede åpn. tider starter i uke 27..
Vertshuset vil ha flg. på menyen utover sommeren;
• Hamburgertallerken,
• Løvbiff
• Biffsnadder
• Kylling
• Røkt torsk
• Laks
• Bacalao med tilbehør vil også etter hvert komme på menyen..
• Det vil i tillegg bli servert såkalt "dagens" rett av og til!
I forbindelse med Skei Dagan og driften / og for en best mulig gjennomføring av sommer sesongen
ønsker Vertshuset flg;
•
•
•
•

Kafe / pubverter som evt. kan supplere våre ansatte best mulig... må være minst 18 år,
Vakter / billettører / ryddere... etc..
Likens viss det er noen frivillige / Vertshusvenner som ønsker å hjelpe oss med arr. av en
hagefest eller 2... (dugnad på en hagefest fører til gratis inngang på neste..)
vi vil også kunne gi en godtgjørelse også ..dette etter avtale ..opplæring vil bli gitt...
interessert; ring oss på tlf. 743 99 809 / 922 35 132 / 45637542.

Velkommen til trivelige dager på Skei og Sagaøya!
"Leka vill og vakker "...
----------------------------------------------------------------------------------------------

Fra 11. til 19. juli arrangerer lag og foreninger Herlaugsdager på Leka.
I denne uka kan du oppleve noe hver eneste dag.
OVERSIKTSPROGRAM:
Lørdag

11. Juli

”Kapermarsj”

Gutvik

Søndag

12. Juli

”Herlaugsmarsj”

Leka skole

Mandag

13. Juli
13. Juli

”Fiskekonkuranse”
”Familiefest”

Skeishavna
Skeishavna

Tirsdag

14. Juli

Onsdag

15. Juli

”Bygdedager”

Leka museum

Torsdag

16. juli

”fra Byn `te Bindal og Ytre Namdal”

Vertshuset Herlaug

Fredag

17. Juli

”Cabaret Solsem”
”Kaperspel”

Fjellvang
Spelplassen, Frøvik

Lørdag

18. Juli

”Fotballkamp”
”Kaperspel”
”Cabaret Solsem”
”Herlaugsstevne”

Leka stadion
Spelplassen, Frøvik
Fjellvang
Leka skytterbane

Søndag

19. Juli

”Kaperspel”

Spelplassen, Frøvik

Friluftsgudstjeneste

Nesset (steinhytta)

Billetter til Cabaret Solsem selges fra kulturkontoret fra 1. juli
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KAPERMARSJ lørdag 11.07
Kapermarsjen arrangeres i år for 30. gang. Dette til minne om det franske
kaperskipet som forliste utenfor Nord Gutvik natt til 17. februar 1798. Marsjruta
er første del av hjemferden til det franske mannskapet.
Merk: Den lengste løypa passerer havaristedet!
Påmelding skjer på Gutvik grendehus fra kl. 09.00 på marsjdagen. Avgiften er kr 60,- for voksne
0g kr. 30,- for barn under 16 år.
Åpning av marsjen skjer kl. 09.45. med en kort historikk om kaperskipforliset. Det er felles start/
innkomst ved Gutvik grendehus.
3 løypealternativ:
12 km – grusvei
14 km – grusvei/ terreng
23 km – grusvei/ terreng

Start: 10.00 – 12.00
Start: 10.00 – 12.00
Start: 10.00 – 12.00

Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportforbund) og IVV (Internationale Volksportverbund)
Salg av saft, mat kaffe, kaperhefter, brus, rosiner og sjokolade. RVP. Middagssalg ved Gutvik
Grendehus.
Alle marsjdeltakere som fullfører en av løypene får medalje og kaperdiplom.
Nærmere opplysninger fås ved å ringe Roald Buvik tlf: 743 99122 eller
Ole Martin Johansen tlf. 74399167

Arr: Gutvik grendelag

----------------------------------------------------------------------------------------------

HERLAUGSMARSJ søndag 12.07
Påmelding skjer ved Leka skole i idrettshuset v/fotball-banen. Dusj og toaletter
i Herlaugshallen ved skolen. Avgiften er kr. 50 for voksne og kr. 30 for barn
under 16 år.
Start:
Mål:

Leka skole idrettshuset fra kl. 10.00 - 14.00.
19 km kl. 10.00 - 13.00
Leka skole idrettshuset senest kl. 16.00.

LØYPEALTERNATIV 1:
5 km. Fra Leka skole til Klokkargården - Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus –
Egnet for rullestolbrukere). (Salg av vafler, kaffe ved idrettshuset)
LØYPEALTERNATIV 2:
10 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen til steinhytta - tilbake til
Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti - Egnet for rullestolbrukere).
(Salg av pølser, kaffe, kaker ved steinhytta).
LØYPEALTERNATIV 3:
19 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen, forbi steinhytta, over Stegafjellet
til Nessodden - tilbake samme vei til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti/ terreng).
(Sanitet ved Stegafjellet).
Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportsforbund) og IVV (Internationale Volksportverbound).
Arr. Leka I.L.
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FISKEKONKURRANSE mandag 13.07
Påmelding til konkurransen starter kl.1200 i Skei småbåthavn
Konkurransen starter kl.1300 og oppveiing kl.1700 konkuransen foregår mellom
”Kvalbakken” og ”Madsøygalten” og øst av ”Madsøyflua”
Fra land med stang hvor en ikke trenger båt.
Salg av pølser, brus og vafler ved småbåtkaien
Påmeldingspris:
Voksne kr.50

Barn kr.25 (inntil 16år)

Arr: Leka båtforening

----------------------------------------------------------------------------------------------

FAMILIEFEST I SKEISHAVNA mandag 13.07
Etter ”god gammel” tradisjon inviteres det også i år til familiefest
kl. 1900.
Salg av grillmat, kaffe, brus, øl og vin.
Leker for barna
Sosialt samvær
Inngang:
Voksne kr. 50,- Barn under 16 år gratis

Arr: Leka blandakor

----------------------------------------------------------------------------------------------

FRILUFTSGUDSTJENESTE I STEINHYTTA tirsdag 14.07
Friluftsgudstjeneste v/Odd Arne Saltbones i steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Ta med kaffe/og noe godt til kaffen – til en trivelig stund i flott natur.
Arr. Leka menighetsråd

----------------------------------------------------------------------------------------------

BYGDEDAG PÅ LEKA BYGDEMUSEUM onsdag 15.07
KL. 1300 - 1600
Leka bygdemuseumslag arrangerer ”bygdedag ” for små og store. Her
kan både barn og voksne delta i forskjellige aktiviteter, spise
tradisjonsrik mat, beskue spennende museumsgjenstander, prate med
hverandre og kose seg.
Inngang: Voksne kr. 50,Barn kr.20,Familiepris kr.100,-

Arr: Leka Bygdeumuseumslag

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fra BY’n te BYN (Bindal og Ytre Namdal) torsdag 16.07

Lokal og utflytta ungdom (også voksen ungdom) inviteres til Vertshuset Herlaug kl. 1900-2100 til
informasjon, utformell samtale.
Vi spanderer pizza – dere kjøper drikke selv.
Leka, Bindal, Nærøy og Vikna er en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Folk beveger seg daglig på
kryss og tvers av kommunegrensene på tur til/fra jobb, for å handle eller fordi de oppsøker
fritidstilbud andre steder enn hvor de bor. Vi har derfor stor tro på at regionen vil være mer attraktiv
som bo- og arbeidssted dersom vi klarer å profilere mangfoldet av jobb og/eller bomuligheter og
fritidstilbud som hele regionen.
Hovedmål for prosjektet er å styrke Ytre Namdals konkurranse- og kommunikasjonsevne overfor
personer med tilknytning til regionen spesielt og attraktiv arbeidskraft generelt.
Delmål
1. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft
2. Profilering av BYNregionen
3. Etablering av database over utflytta BYNinger
4. Prosjektet over i varige strukturer
Arr: BYN-PROSJEKTET Marit Røstad, prosjektleder, Aina Hagen prosjektleder næring Leka
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HERLAUGSTEVNET 2009 fredag 17. – lørdag 18.07

Leka skytterlag innbyr til åpent banestevne (NC) på Leka skytebane fredag 17.juli og lørdag 18. juli.
Påmelding: www.skytestevne.no (fra 19/6-09 til 15/7-09)
Innskudd:
Senior
kr. 110,Rek./ Jun. kr. 70,Program:
Det skytes fullt program i alle klasser unntatt kl. asp, kl.1,kl.2 som skyter 25-skudd.
Premiering:
Medaljer levert av ”Leka Sølv og Stein”
Iht. skytterboka pkt. 10.120 – b. 15 skudd og 10 skudd
Gjenstandspremier til kl. aspirant (full premiering)
RESTAURANT.
Arr: Leka skytterlag

----------------------------------------------------------------------------------------------

HERLAUGSMESTERSKAP I FOTBALL lørdag 18.07

I år gjør vi en liten vri i forhold til tidligere år. Istedet for kamp mellom young
boys og old boys, vil det bli arrangert en sommercup tilnærmet lik julecupen.
Vi gjør det på følgende måte:
Vi spiller på 5-erbane med fire utespillere + en keeper.
Hvert lag kan stille med minimum fem, og inntil syv spillere.
Det skal være minst en av hvert kjønn ute på banen til enhver tid.
Turneringa spilles lørdag 18. Juli, fra kl. 12.00 på Leka Stadion.
Påmeldingsavgift: 350,- pr.lag
Vi håper riktig mange har lyst til å delta, både unge og ikke fullt så unge lenger…
Inngang:

Barn gratis.

Voksne kr. 50,-.

Spillere som ønsker å være med melder seg innen torsdag 16. juli til:
Helene Helmersen
90 65 53 66
Tommy Furre
90 20 66 60
Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg.
Velkommen til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion!
Arr. Leka IL fotballgruppa

----------------------------------------------------------------------------------------------

CABARET SOLSEM Fjellvang, fredag 17. og lørdag 18. 07
Fredag 17. og lørdag 18. juli arrangeres restaurantaften med alle rettigheter i
Fjellvang på Solsem.
Her kan du nyte et godt måltid mat med god drikke til!
Du kan oppleve god underholdning fra scenen:
Leka teaterlag fremfører selvlaget revy
Etter revyen spiller ”Arne Leif og Arve” opp til dans og du kan danse og kose
deg til langt ut i de sene nattetimer!
TA TUREN TIL SOLSEM FOR EN HELAFTEN!
Billetter til Cabaret Solsem får du kjøpt ved kulturkontoret på Leka fra og med
1. juli. Billetter kan også bestilles
pr. Tlf. 743 87 020 el. 95 22 31 45 Pris: kr. 200,Husk pent antrekk!!

Arr: Allidrettsgruppa, Leka Båtforening, Leka Bygdemuseumslag, Leka Skytterlag, Fotballgruppa

----------------------------------------------------------------------------------------------
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”KAPERSPELET” fredag 17. – lørdag 18. og søndag 19.07
Ressigør: Gotfred Totsås

Kaperskipet ”Lènfant de la Patrie” forliste inne ved Gutviklandet natt til 17. februar 1792.
Kaperspelet forsøker å gjengi det man tror kan ha skjedd da de franske gastene karet seg i land i
Gutvik etter forliset. Hvordan ble de mottatt da de kom i land? Hva skjedde med skipets last? Hvor
ble det av gastene? Kom å se friluftspelet så får du kanskje svar!!!
Spelet fremføres på spelplassen ved Madsøybrua i Frøvik:
Fredag 17. juli, lørdag 18. juli og søndag 19. juli. Alle dager: kl. 16.00.
Billettpris: Voksne: kr 175,-. Barn: fra 5 til 15 år: kr 75,-.
Billettsalg ved inngangen til spelplassen fra kl. 15.00 alle tre dager.

Arr: Leka teaterlag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMERMARKED fredag 17. – onsdag 22. juli

Årets sommermarked blir i ungdomshuset på Skei i tiden 17.-22. juli kl 12-17. Salg av:
kopper og kar
smykker

tepper/ryer
lefser

gardiner
kjøttkvern
krystall
mye forskjellig håndarbeid etc

serviser
etc

Lørdag 18. og søndag 19. salg av dameklær fra Tyskland: bukser, jakker, bluser, skjørt, kjoler osv.
UL Lekamøy står for salg av kaffe og mat.
Velkommen til trivelige dager i ungdomshuset!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74 39 99 90 - mobil: 932 57 578
Hudpleie: tlf. 74 39 96 20 - mobil: 968 43 183
----------------------------------------------------------------------------------------------

LEKA STEINSENTER
har åpent hver lørdag fra kl. 12.0014.00 i mai, juni og august.
I juli er steinsenteret åpent tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 1200-14-00.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Leka Kommunes Pokal
Gutvik 25.05.08
Arrangør: Gutvik Skytterlag
Resultatliste
1. Paul Guttvik
2. Jan Tiller
3. Morten Uldriksen
4. Karl Øvergård
5. Tor Aune
6. Viggo Bjørknes
7. Olaf Olsen
8. Jens K. Kjærstad

Gutvik
Gutvik
Gutvik
Gutvik
Gutvik
Gutvik
Leka
Gutvik

119
117
114
113
111
111
109
107

Paul Guttvik tok sin tredje aksje og pokalen til odel og eie.
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Timeplan 2T Leka IL sommer 2009 8. juni til 15. august
Kl

Mandag

Torsdag

18:30

Spinn 45
Kjell Arve/Willy
Bodypump
Marianne/Siv

19:30
20:00

Step-styrke
Annette/Gro

Har du lyst til å spinne når vi stepper er det mulighet for det.
Og så kan du bli med på styrke og uttøyning etterpå.
Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden.

Åpningstider:
Mandag: kl. 20.00 – 21.30
Torsdag: kl. 18.30 – 21.30

Sommerkampanje
Time/dobbel
kr. 50,1. mnd
kr. 100,Velkommen til alle sammen, også dere som er på sommerbesøk!

2T Leka IL
----------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINLISTE 2009
TRENING: Onsdager - kl. 18 - 20 Søndager - kl. 14 - 17
JAKTTRENING/JAKTPRØVE OG BANESKYTING
Torsdager forbeholdes til trening for Rek, Junior, seniorer og veteraner
Dato:
21.jun
28.jun
5.jul
8.jul

Dag:
søn.
søn
Søn.
ons.

17-18Jul. Fre/lør
22.Jul
ons

26. Jul.
29. Jul

søn.
Ons.

Skyting:
Jegertrening
Jegertrening
Kretsmesterskap
Respitpokal
Dugleik
Herlaugsstevne
Lekamesterskap
Dugleik
Jegertrening
Jegertrening

Vakt:
Leif Pettersen,Oddgeir Haug ,Atle Juliussen
Bjørn k Haug, Tom Freddy,Arne Lund
STYRE
STYRE Kl.19.00
STYRE
STYRE KL.19.00
Ole Hamnes, Ove Westgård, Kjell Engan
Inge Aune,Leif i Johansen,Leif Rune

Terminliste august – oktober kommer senere
NB: Salg av amunisjon betales kontant og det må forevises våpenkort
Treningsavgift voksne kr. 30,Trening Rekrutt/Junior - gratis
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når det gjelder dette framifrå og for den stedlige landalmue så uomtvistelig avgjørende
organ så må vi medgi at denne spalte ikke alltid er så oppdatert og dagsaktuell som en
kunne ønske. Mange av våre trofaste lesere er ofte vel så orientert om tingenes tilstand
som vi selv. Vi er smertelig klar over dette og ber om lesernes forståelse i denne
sammenheng.
Ettersom det er tre uker siden sist er det hendt mye og mangt som burde hatt vår bevåkenhet og
kommentar, men som av plasshensyn må forbigåes i taushet. Vi vil konsentrere oss om den
store tildragelsen forleden, det store folkemøtet i Herlaughallen, der årets begivenhet på disse
kanter ble manifestert for den stedegne befolkning. Både fagfolk fra fylkeshovedstaden og lokale
politikere presenterte det som, i åra frametter, som det heter på godt norsk, skal bli ikke bare
bygdas, men hele fylkes fornemste utstillingsvindu når det gjelder kulturlandskap. Både gamle
og unge av de frammøtte kunne gi sitt besyv med og kreativiteten var stor. Vi satt der og lot oss
imponere over hvor fint det skal bli rundt Skeishamna og tilliggende herligheter. Det er her
farende folk kommer til øya og førsteinntrykket vil alltid være av stor betydning når det gjelder
den totale opplevelse av besøket. I denne omgang er det bare i korte ordelag vi kan komme inn
på de tiltak som tenkes satt i verk. Den profesjonelle dagspresse i distriktet var så absolutt til
stede og vil nok på behørig måte dekke evenementet. Nå er det slik at besøkende gjerne
beveger seg litt utenfor Skeishamna og Skeisneset når de først har betalt ferjebillett og tatt seg
over fjorden. Det fins folk som mener at også andre deler av øya har visse kvaliteter, noe som
kreative sjeler hadde med seg i sine forslag. Det ble blant annet foreslått å bygge en dekorativ
mur nede i Hamna av den gulrøde serpentinsteinen som det finnes så mye av vest på øya, slik
at turister og andre besøkende i forbifarten kunne få et glimt av spennende natur som finnes i
rikelig mon der steinen skulle tas fra. Vi satt bare og ventet på et forslag om at Lekamøya skulle
flyttes fra sin uanselige og lite synbare lokalisering til en eller annen mer representativ plass i
prosjektområdet.
Alt i alt var folkemøtet en positiv begivenhet, det var til og med traktering både i forkant og i
pausen som var innlagt i programmet. Vi gikk beriket hjem igjen og var vel tilfreds med de
framlagte forslag. Vi lover å følge spent med og komme tilbake til både ideer og planer for øvrig
etter hvert.
Vår trofaste kilde til positive råd og forslag anbelangende landalmuens ve og vel, Lorents Didrik
Klüver, har stadig permisjon. Vi lar leserne bryne seg på et lite regnestykke i stedet:
Er du smartere enn en elleveåring? Her har du muligheten til å bevise det ved å løse følgende
regnestykke:
Intercitytoget mellom Lillehammer og Skien har en gjennomsnittsfart på 120 km/time. Godstogene på
samme strekning kjører med en fart på 80 km/time. Et intercitytog går fra Hamar på vei sørover samtidig
som et godstog går fra Oslo S på vei nordover. Hvilket av togene er nærmest Oslo når de møtes?
(Strekningen Oslo – Hamar er 120 km.) Svar i neste utgave av Lekaposten.

Gamle ord og uttrykk gravd fram fra minnet:
Ord
Pælm’ (tjukk l – kaste, fra gammelt også brukt i annen sammenheng: ”Hain pælma i seg ein halvliter
saup”), dæmmel (tjukk l – øse opp, fylle øse eller bøtte f.eks.), kråppa( pirke, klø), snipsild( tjukk l – litt
upålitelig og lite populær dame)

Uttrykk ”Det falt en sten fra mitt hjerte” (Uttrykk som halvt ironisk ble sitert når det viste seg at
det en hadde fryktet likevel ikke hadde hent)
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Vi hilser og gratulerer...
Anne B Haug 101 år
Vi gratulerer vår kjære mor Anne, svigermor, farmor, "olda" og tippoldemor
med 101 års fødselsdag 29. juni.
Vi er alle glade for at du er så kjekk og har det så bra.
Mange klemmer fra Birger, Jarle, Elfrid og Alf med familier.
Vi gratulerer også Ole Helmersen med 80 års dagen 29. juni fra samme gjengen.
" Vi ønsker å gi vår kjære Morfar en stor oppmerksomhet i forbindelse med
at han skal pensjonere seg etter å ha arbeidet i 43 år i Leka kommune!!!
Han har jobbet som lærer, rektor, skolesjef, og nå avslutter han som rådmann."
Vi gleder oss til å få se deg enda mer hjemme hos oss på Saksvik :)
Stor klem fra Oskar og Eirik
Hjertelig takk til alle dere som husket meg med gaver, blomster og andre hilsninger
på min 80-årsdag
Hilsen Olfrid Irene
Takk for alle gavene jeg fikk til min konfirmasjon.
Erik Holmen Ekrem
Tusen takk for all vennlig deltakelse, varme ord og gave til Leka Bygdemuseum
ved pappas bortgang.
Hilsen Annette og Bettina

---------------------------------------------------------------------------------------------BLI MED PÅ MIDTSOMMERNATTENS FINESTE OPPLEVELSE!
EN NATTBESTIGNING AV KULA – MED MIDNATTS SOL!
FREDAGSKVELD DEN 26.6.

På nytt arr. en nattvandring, men denne gangen i Nord Trøndelag Turistforenings regi og med
fjellfører Arne Bakken Berg som guid.
For ett år siden var vi faktisk 50 stk som gikk denne turen.
Det er en flott tur der det legges vekt på meget lavt tempo, sosial samvær og en flott
naturopplevelse på en av sommerens lyseste netter.
I klart vær har vi midnatts sol på dette 800 meter høye fjellet og en fantastisk utsikt nordover til
Trænastaven, Lovund, Syv Søstre og til ytre Namdal.
Programmet er som følgende:
Oppmøte ved Antirustsenteret på Kolvereid kl 20.
Start fra parkeringsplassen ved Heilhornet kl 21.
I meget rolig tempo opp på snaufjellet 22.
1 til 2 timers kafferast der, før vi går den siste timen i meget rolig tempo opp til toppen.
Dette er en tur alle kan være med på da målsetningen til turlederen er at ingen skal bli svett!.
Turavgift: kr 50 medl . Ingen påmelding, nærmere informasjon:
Arne Bakken-Berg 74395484 / 97037911 Det tas forbehold om været.
Vel møtt.
Arne Bakken Berg
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2300
1330
1800
1800
1900
2100
2200

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
step 2T
fotballtrening

TIR

MAN

1100
1130
1100
1700
1800
2000
2000

ONS

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 1930 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TOR

FRE

1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia

LØR

SØN

1100
1130
1100
1500
1800
1830
1930
1930
1100
1100
1830
1930
2000
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
-------- fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton

JULI
Lørdag
Tirsdag
Torsdag
Fred

04
07
09
10

Lørdag

11

Søndag
Mandag

12
13

Tirsdag

14

Onsdag

15

Torsdag

16

Fredag

17

Lørdag

18

Søndag
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
AUGUST
Søndag
Torsdag

20
21
22

Fest på Skei UL Lekamøy, musikk Donkey Punch 2100 – aldersgr.: konfirmert
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
MC treff i Vottvika
Tausloftet åpent 2100-0000
Donkey Punch spiller i hagen Vertshuset – gratis inngang
Kapermarsj Gutvik fra kl. 1000
Båttur til Hortavær – Namdalscruise/Rørvik Rafting
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Hagefest Vertshuset Herlaug 2 band: Hilde Fjørtoft/Werner Skgøy + Ramp
Herlaugsmarsj Leka fra kl. 1000
Fiskekonkurranse arr. Leka Båtforening fra kl. 1200
Familiefest Skeikaia arr. Leka Blandakor kl. 1900
”Vikingens Dag” – Vertshuset Herlaug: konkurranser
Kulturkveld Vertshuset Herlaug: film, spill, moro kåring av ”Lækkas viking 09”
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Friluftsgudstjeneste Steinhytta i Skeisnesset kl. 1800
Vertshuset Herlaug – rekeaften – musikk Black & Blond
Bygdadag Leka Bygdemuseum arr. Leka Bygdemuseumslag kl. 1300-1600
BINGO UL LEKAMØY kl. 2000
Hagefest Vertshuset Herlaug; Vømmøgutan fra Verdaln
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Fra By’n te BYN – info og gratis pizza til ungdommen Vertshuset kl. 1900-2100
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Herlaugstevnet, arr. Leka skytterlag
Kaperspel i Frøvik
Cabaret Solsem, Fjellvang
Vestre Galleri, Solsem åpent 1330-1630
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Herlaugsstevne Leka skytterbane
Kaperspel i Frøvik
Cabaret Solsem, Fjellvang
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Kaperspel i Frøvik
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Sommermarked Skei kl. 1200-1700
Sommermarked Skei kl. 1200-1700

02
13

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100
MOT kurs/informasjon for foreldre/trenere

Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige ”kollisjoner”
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