Utgiver: Leka kommune

Dato:26.02.10

Nr: 04/10

Åpent møte om ”Stedsutvikling Skei” –
og betydningen dette kan ha for utviklingen generelt i kommunen
Onsdag 3. mars 2010, kl. 19.3o på Lekatun.
Mer informasjon finner du på side 3 i Lekaposten.

Selv om det meldes
fortsatt vinter og minusgrader –
er det vel lov å håpe på at
sol og snøsmelting snart
er en realitet.

ISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 05.03.10
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 12.03.10
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: 12.03 – 26.03 – 16.04 – 30.04 – 14.05 – 28.05 – 11.06 – 02.07 – 16.07 – 06. august
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Kurs i skjøtsel av kystlynghei på Leka 24. – 25. mars 2010
SNO vil i samarbeid med Museet Midt, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Leka kommune arrangere et
kurs i skjøtsel av kystlynghei. Momenter rundt rydding og lyngheibrenning vil bli vektlagt.
Kurset legges opp til en halv dag inne med teori, og en hel dag ute med praktisk arbeid. Her vil det bli
fokus på rydding av kratt og skog (hva skal ryddes, hvordan ryddes det (stubbehøgde med mer), hva gjøres
med hogstavfall (tas ut av området, brennes, legges igjen i landskapet), hva slags redskap benyttes og
lyngsviing (hva skal brennes, hvordan brenne, hvordan slukke og bruk av utstyr).
Program
24. mars Skei forsamlingshus
Ferje Gutvik – Leka kl 11.05 og kl 13.10
13.15-14.00. Lunch
14.00-14.15. Velkommen
14.15-15.00. Kystlyngheiene - moderne drift og praktisk skjøtsel basert på tradisjonell bruk, økologi og
historie, del 1. Mons Kvamme
15.00.-15.15. Beinstrekk
15.15-16.00. Kystlyngheiene - moderne drift og praktisk skjøtsel basert på tradisjonell bruk, økologi og
historie, del 2. Mons Kvamme
15.45-16.15. Skei og Skeisnesset som utvalgt kulturlandskap, Per Otto Furre og Arnfinn Holand, Leka og
Erik Stenvik, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
16.15-16.30. Kaffepause
16.30-17.00. Skjøtsel av kulturminner, Sigmund Alsaker, Museet Midt
17.00-17.20. Skjøtsel av kystlynghei i Midt-Norge, med eksempel fra arbeidet på Kalvøya i Vika.
Liv S. Nilsen, SNO
17.20-17.30. Beinstrekk
17.30-15.50. Praktiske erfaringer fra restaureringsarbeidet på Kalvøya, Vikna. Arnstein Johnsen, SNO
17.50-18.10. Dokumentasjon av skjøtselsarbeid. Hvordan skal dette gjøres og hvorfor er dette viktig?
Liv S. Nilsen, SNO
19.00.
Middag på forsamlingshuset
25. mars
07.45-8.30

Frokost Skei forsamlingshus

09.00-15.30

Uteaktiviteter på Skeisnesset.
Rydding av skog og kratt, ved Arnstein Johnsen, SNO, Mons Kvamme, Liv S. Nilsen, SNO
med flere
Lyngsviing, ved Mons Kvamme og Liv S. Nilsen, SNO

11.30-12.30
15:30-16.30

Hvis det blir mange deltakere, deler vi gruppa i to
Lunch i steinhytta
Servering av suppe på Skei samfunnshus

16.40 –

Ferje Leka - Gutvik

Påmelding innen 8. mars til Leka Landbrukskontor ved Annette eller Kristin.
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Åpent møte om ”Stedsutvikling Skei” –
og betydningen dette kan ha for utviklingen generelt i kommunen
Onsdag 3. mars 2010, kl. 19.3o inviterer arbeidsgruppen for stedsutvikling Skei til åpent
møte på Lekatun.
Gjeldende reguleringsplan for Skei havneområde har 10-års jubileum i år.
I praksis har den gått ut på dato, - uaktuell å realisere deler av fordi forutsetninger den gang
og utviklingstrekk nå er i utakt.
I dette ligger også en erkjennelse av at når planlagte tiltak ikke iverksettes fort nok må de
erstattes av nye og mer tidsriktige.
Arbeidsgruppens oppgave i startfasen har vært ”å fabulere fritt” om veien videre.
Dette har gitt muligheter for å se, og sette ord på sammenhenger mellom
”trafikknutepunktet” Skei og andre attraksjoner på øya. Det er bl.a. svært viktig å utvikle
og videreformidle det nasjonalt utvalgte kulturlandskapsområdet hvor Skei og Skeisnesset
inngår som en naturlig del.
I tillegg ønsker gruppen, innenfor det mandat som er gitt av kommunestyret, å samordne
eksisterende med nye tenkte og meldte behov og samtidig visualisere (vise) utviklingstrekk
og utforming i billedlig format.
I mangel av lokal fagkunnskap har gruppen engasjert arkitektfirmaet Arkideco a/s.
To kvinnelige arkitekter har bidratt med kunnskap, erfaringer og spennende forslag til
løsninger.
Dette foreligger nå i en egen rapport som vil bli presentert i møtet.
Det tas sikte på en grundigere presentasjon og gjennomgang i kommunestyremøtet
15. mars. Til dette møtet vil Statens vegvesen, regional utviklingsavdeling i
fylkeskommunen og representant for Kystverket bli invitert.
Hensikten med gjennomgangen er å kunne legge grunnlaget for utarbeidelse av ny
reguleringsplan i havneområdet.
Uavhengig av dette må nytt landingssted for hurtigbåten ferdigstilles innen 1. november
som er det tidspunktet hvor ny båt blir satt i drift. Etter befaring foreligger det en omforent
løsning mellom kommunen, fylkeskommunen og selskapet FosenNamsosSjø om plassering.
Arbeidsgruppen ser frem til å presentere forslag til videreutvikling i -og i tilknytning til
Skei havneområde.
Samtidig er det rom og absolutte behov for innspill kanskje ingen har tatt fatt i så langt.
Vel møtt!
Arbeidsgruppen v/ordfører
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OMSORGSBOLIG TIL LEIE
Det er ledig omsorgsbolig fra 1. april på Husby.
Boligen er tilrettelagt for rullestolbrukere, og er nyrenovert.
Husleie for tiden er kr. Kr. 2 463,- pr måned.

Utleie av alders og gjenomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til –
medfører en tilleggsøkning på leie økning på 10 %.

Søknad sendes Leka kommune v/ Tove Kvaløy, 7994 Leka
-------------------------------------------------------------------------------

KUNNGJØRING FRA LEKA KOMMUNE

Leka kommune ønsker pristilbud på følgende:
Timepris på gravemaskin (8 t) m/ mann
Timepris på liten gravemaskin
Timepris på traktor m/ henger m/ mann
Timepris på traktor m/mann
Timepris på lift
Timepris på trearbeid (snekker, tømrer)
Timepris på murerarbeid (murer el tilsvarende)
Timepris malingsoppdrag

Priser med kvalifikasjoner samt skatteattest sendes rådmannen innen 19. mars 2010.
Pristilbud gjelder i perioden 01.04.2010 – 01.04.2011
Kontaktperson Leif Pettersen 95826528
-------------------------------------------------------------------------------

ÅRSKONTROLL SILOTALJE
Felleskjøpets verksted i Namsos tar imot bestilling av årskontroll silotaljer.
Ring tlf 742 12 664 for bestilling og avtale om tidspunkt.
Det blir rimeligere om kontrolløren får full dag, så det er lurt at flest mulig melder seg på
samtidig!
Felleskjøpet

------------------------------------------------------------------------------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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HUSDYRGJØDSEL – BONDENS
GULL!
Hvordan utnytte husdyrgjødselens verdipotensial på en miljømessig måte,
i hht Statlige retningslinjer, samt aktuelle tiltak i en klima- og energiplan.
Landbrukskontoret arrangerer sammen med fylkesmannens landbruksavdeling og forsøksringen åpent møte
der temaet er husdyrgjødsel. Asbjørn Bjerkan fra Forsøksringen og Eva Pauline Hedegart fra
Fylkesmannens landbruksavdeling er foredragsholdere.

Dato:
Tid:
Sted:

3. mars
klokka 10.30 – 13.30
Lekatun, kommunestyresalen

Tema på møtet:
•
•
•
•
•

Hvordan utnytte husdyrgjødsla bedre?
Husdyrgjødsel
Gjødslas næringsinnhold.
Gjødselskapasitet.
Spredetidspunkt.
Kunstgjødselspredning.
Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – ulike spredemaskiner.
Forsøk med tilskudd til miljøvennlig spredning.
Ny gjødselforskrift fra 2011.

I slutten av april vil det bli arrangert markdag angående husdyrspredeutstyr som er mer miljøvennlig. Asbjørn Bjerkan ved
Forsøksringen vil delta sammen med en leverandør. Det vil bli sendt ut informasjon om markdagen ved et senere tidspunkt.
VEL MØTT! Det vil bli enkel servering.
Med hilsen Landbrukskontoret v/Annette og Kristin

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

Invitasjon til åpent informasjonsmøte om Inn på tunet
Velkommen til åpent informasjonsmøte om Inn på tunet:
Onsdag 10. mars på Rørvik samfunnshus, kantina klokka 10.00 – 14.00
Tema på møtet er:
• Inn på tunet løftet
(Dette er et 3-årig prosjekt som er rettet mot kommunene for utvikling av Inn på
tunet-tjenester).
• Videreutdanning i regionen Ytre Namdal – gården som pedagogisk ressurs (10 studiepoeng). HINT
har mulighet til å gjennomføre videreutdanning i Ytre Namdal, men er avhengig av å ha et vist antall
personer som deltar. Er dette interessant for Ytre Namdal?
(Gården som pedagogisk ressurs er en studieenhet for gårdbrukere og lærere som ønsker å ta i bruk
gården som lærings rom med utgangspunkt i læreplanverket for grunnskolen).

Det er viktig at de innenfor skole og helsesektoren sprer dette brevet til de som kan være interessert i å delta.
Pga. matservering er det påmelding. Send mail til anne-mette.haugan@vikna.kommune.no eller ring
kommunen 74393300 innen 8 mars.
Velkommen!
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Resultater UKM 2010!
Disse innslagene får muligheten til å representere Leka på årets
fylkesmønstring i Nærøy:
Utstilling:
• ”Vintereventyr”
• ”Pink”
• ”Isbilder”
Scene:
• ”Zoltan”

Video:
• ”Jentan”

av Thomas Westgård
av Ingeborg Husby
av Odmund Haug og Vegard Engan

av June J.N. Hagen
Ida Martine Pettersen og
Kristoffer Hjulstad
Av Ingeborg Husby m/ flere

Blant alle innslagene som deltok i årets ukm ble det trukket ut et innslag
som får en premie. Innslaget som ble trukket ut var ”Velkommen til Leka”
Laget av Anja Ulriksen, Amalie H. Sønnesyn, Marie Thorsen og
Helene V. Totland.
Vinner av årets ukm quiz var lag: Kristin, Arnfinn og Aina Hege med alle
barna! Gratulerer!
Premie vil bli overlevert.
Vi vil også benytte anledningen til å sende en STOOOR takk til alle som var
med å hjelpe til under årets UKM arrangement. Hadde det ikke vært for alle
dere frivillige som hjelper oss ville vi ikke kunne arrangert UKM.
Så tusen takk både voksne og ungdommer for innsatsen dere bidro med!
Med hilsen
UKM komiteen 2010

"At forår blir til efterår det kommer av at tiden går,
at vinter også blir til sommer betyr at tiden kommer."
Piet Hein
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UTLYSING BARNEHAGEPLASSER
Hovedopptak for barnehageåret 2010/2011
Leka barnehage er tilrettelagt for barn mellom 1-6 år.
For barnehageåret 2010/2011 er det ledige plasser i barnehagen for barn i alderen 1-6 år.
Søknadsskjema fås på Lekatun (ekspedisjonen).

SØKNADSFRIST: fredag 09. april 2010
Søknader om barnehageplass sendes: Leka kommune – merkantil avdeling, 7994 Leka
-------------------------------------------------------------------------------

UTLYSING SKOLEFRITIDSORDNING
Skoleåret 2010/2011
SFO er et pedagogisk tilsyns- og aktivitetstilbud for barn i grunnskolens fire første årstrinn.
Aktivitetene i SFO tar utgangspunkt i de lokaliteter skolen har disponibel, slik som idrettshall,
svømmehall, formingsrom, kjøkken m.m.
SFO tilbud vil bli gitt
Onsdag
0745-1600
Mandag
0745-0900
Tirsdag
0745-0900
Torsdag
0745-0900
Fredag
0745-0900

og
og
og
og

1530-1600
1530-1600
1530-1600
1530-1600

SFO tilbudet følger skoleruta. Skolerute og vedtekter vedlegges.
Søknadsskjema fås på Lekatun.

SØKNADSFRIST: fredag 09. april 2010
Søknader om barnehageplass sendes: Leka kommune –
merkantil avdeling, 7994 Leka
Anne Hagen Fevang
Linda Hansen
rådmann
styrer
-------------------------------------------------------------------------------

Informasjon fra fotballgruppa, Leka IL.:
Rock City Namsos Cup går av stabelen 6. og 7. mars.
Vi har meldt på følgende lag:
Gutte 13/14 (smågutte) som spiller kamper lørdag 6. mars.
Pike 16 som spiller kamper søndag 7. mars.
Avreise fra Leka med første ferge begge dagene.
Kystbycup på Rørvik blir i år avholdt 23. 24. og 25. april.
Kommer med mer info om antall lag som skal delta her på et senere tidspunkt.
Knøtte-turneringen her på Leka er planlagt å bli holdt helgen i uke 23.
Årsmøtet i fotballgruppa har bestemt at det i år ikke vil bli krevd egenandeler av spillere
ved reiser til seriekamper borte samt deltagelse i cup`er.
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SVØMMINGENS DAG
SØNDAG 07. MARS KL. 1200-1400
GRATIS INNGANG
SALG AV VAFFEL, KAFFE MED MER

VELKOMMEN
HILSEN SVØMMEGRUPPA
-------------------------------------------------------------------------------

BASAR UL LEKAMØY
Lørdag 6. MARS KL. 1100-1400
Basaren vil inneholde både loddtrekning, åresalg,
katta i sekken, tippekonkurranser
og koselig skravling over en kopp kaffe med nokkå attått!
Håper dere alle tar dere tid til en koselig sammenkomst denne dagen!
Støtt opp om UL Lekamøy
Gevinster – store og små – tas imot med takk og leveres til Kirsti eller Laila
Kan du hjelpe til på Basaren eller levere mat, så ta kontakt!

Alle er hjertelig velkomne!
-------------------------------------------------------------------------------

KARNEVAL
Lørdag 13. mars
blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei.
Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00
Inngang:
Med kostyme gratis!
Uten kostyme kr. 20,Det blir mange morsomme leker, sambarytmer, kaffe og matservering!!!
Møt opp både store og små – kle dere ut og ha det artig!
Arr. komiteen
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FEST
Det blir fest i UL Lekamøy onsdag 31. Mars
Musikk fra Brønnøysund
-------------------------------------------------------------------------------

Gamle bilder
Har du ett eller flere bilder av Leka hengende eller liggende?
Leka Sykestue har noen hvite vegger vi kunne tenke oss å pynte opp med gamle
bilder.
Vi har tilgang på scanner, og trenger bare å låne bildet en kort periode til kopiering.
Håper på respons
Leka sykestue
-------------------------------------------------------------------------------

Melkeanlegg selges
Komplett Alfa Laval melkeanlegg med nyere avtagere og vasker selges rimelig mot
nedmontering og henting.
For mer informasjon kontakt:
Svein K. Garnes
Øvergården Nord-Gutvik
TLF 74399990 / 92823685
-------------------------------------------------------------------------------

Hei Leka
Trenger deres hus oppussing/fornying? Gjerne innvendig i disse kalde tider..
Jeg tar på meg små og større oppdrag, enten det er snekring, maling / tapet,
kjøkkeninnredning etc…
Kontakt meg for en uforpliktende samtale / befaring og pristilbud.
Thor Erling Knædal

tlf 48227455

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

GUDSTJENESTER
14.03.10

Leka kirke kl. 1115 – gudstjeneste v/ Brit Karin Theimann

01.04.10

Leka kirke kl. 1115 – nattverdsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

04.04.10

Leka kirke kl. 1115 – Høytidsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

02.05.10

Leka kirke kl. 1930 – samtalegudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

17.05.10

Leka kirke kl. 1115 gudstjeneste ved Brit Karin Theimann

22.05.10

Leka kirke kl. 1100 konfirmasjonsgudstjeneste
v/ Odd Arne Saltbones

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

HVIS DU ÆNGSTER
tiden bort, gør du livet tomt og kort.
Hvis du glæder dig ved mangt, grø du nuet rigt og langt.
Piet Hein
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Nærværende organ, uomtvistelig det mest fornuftige som har hendt kommunens
innvånere, samt de som av forskjellige grunner formedels levebrød, giftermål og
andre mer eller mindre aktverdige grunner ikke lenger kan benytte postnr.
7993 og 7994, er til både informasjon og trøst for så mange. Til og med lesere som er bosatt
utenfor fedrelandet er ivrige tilhengere av dette fjortendaglige pust fra barndommens grønne
enger. Nå må vi øyeblikkelig medgi at dette på ingen måte har sammenheng med denne
uhøytidelige spalte, som i all sin åndelige uformuenhet bringer til torgs unyttige tanker og
meninger, av og til også litt syrlige kommentarer og små sleivspark til lokale og sentrale politikere.
Vi er så alt for klar over at den stedlige landallmue neppe tar våre hint alvorlig, ikke på kort sikt i
alle fall. Neste år er det imidlertid kommunevalg og da vil vi allerede i god tid peke på de
unnfallenheter som de valgte myndighetspersoner har ansvaret for. Vi håper da at velgerne tenker
seg om minst to ganger om før de legger sin stemme i urnene.
Kjepphester er det mange av oss som har. Vår hest av denne sorten har vært det manglende
fastdekke på fylkesveien strekningen Trollvollan – Leknes. Vi har tilskrevet diverse vesener i
sakens anledning og vi har tatt det opp her i spalten en rekke ganger, uten den minste virkning. Vi
har truet med å ”skrive til Kongs” om saken, det også i tide og utide. Nå kan meddeles at brev til
regjeringen ved samferdselsministeren endelig er avsendt. Vi tror neppe at det vil ha noen
avgjørende betydning. Ikke for det – i følge en melding i en ledende riksavis fortelles det at
statsråden vil være til stede borte i Balestrand i Sogn først i april hvor det skal være konferanse
om ”Diktarvegen” – et tiltak som etter meldingen skal styrke samhandlingen mellom de ytre
distrikter, helt fra Jæren til Sunnfjord. Der skal det settes fokus på litt av hvert, i første rekke
samferdsel og næringsutvikling. På den kanten av landet ser det ut til at ytterområdene klarer seg
bra, mens de indre områder sliter. I vårt opprinnelige hjemfylke virker det å være omvendt. Dette
gir rom for både fantasi, initiativ og praktiske tiltak. Dersom temaet er spennende nok (kfr.
miljøministerens besøk i Gutvik forleden) så stiller statsråder opp og kan fås i tale. Lokalpolitikere:
Det er bare å sette tankesmia i gang!
Vår hjemmelsmann for alminnelig opplysning av landallmuen(nå til dags kalt landbruksrådgivere),
Lorents Didrik Klüver har noen råd for februar:

Vil du have gode Melkekjøer, da sæt paa de Kalve som fødes sidst i denne eller
først i næste Maaned, især dem som falde af unge Kjøer, thi de blive de bedste. Til
at opføde Kalvene med, koges godt Høe under lukt Laag, og den kraftige Laug
deraf, blandet med en tredie Del Melk, er ligesaa god som Melk alene.
I denne Tid er det beqvemmest at paasette Grise, thi Foraaret og Sommeren
kommer dem til gode i deres første Fremvekst.
Ord
Makji (sakte, langsomt), fauk (anfall), fekkel (tjukk l – fikle, fingre), skrekkelsjur
(tjukk l – skravlebøtte)

Uttrykk
Legg i søtten – streve, jobbe hardt
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Vi hilser og gratulerer...
Til verdens beste mamma Anita Thorsen
Gratulerer så mye med dagen den 28. februar!
Hilsen Gunnar og Harald

HJERTELIG TAKK
For gavene vi fikk i forbindelse med
Robert Årviks begravelse.
Tusen takk til alle givere og takk til familien.
Hilsen Leka Sykestue
Tove Kvaløy
-------------------------------------------------------------------------------

VIKTIGE SANNHETER ERFART AV BARN:
Når mamma er sinna på pappa må du ikke la henne børste håret ditt.
Du må aldri holde en støvsuger og en katt samtidig.
Det er ikke mulig å gjemme en bit med broccoli i et glass melk.

VIKTIGE SANNHETER ERFART AV VOKSNE:
Familier er som karameller - stort sett søte, men en og annen nøtt må du regne med.
Du er voksen når du velger frokostblanding etter fiberinnholdet og ikke etter
leketøyet som følger med pakken.
Latter er god trim; nærmest som en innvendig joggetur.
Rynker gjør ikke vondt.

VIKTIGE SANNHETER OM Å BLI GAMMEL.:
Glem helsekost! Du trenger alle de konserveringsmidler du kan få i deg.
Du er i ferd med å bli gammel når du blir like begeistret i en
gyngestol som du en gang ble i en berg-og-dalbane.
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MAN

1100
1130
1100
1700
1700
1700
1730
1900
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 svømmetrening 7-9 klasse
- 1800 småbarntrim Herlaughallen
– 1800 svømmetrening 7-9 klasse
– 1830 svømming alle
– 2000 åpen svømmehall (alle)
step 2T

TIR

ONS

1100
1100
1700
1700
1830
1830
1900
1900
2000
2000
2000
1100
1100
2000

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 1800 åpen svømmehall (under skolealder)
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
– 2000 åpen svmømmehall (alle)
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 2100 åpen svømmehall (kun voksne)
– 2130 fotball voksen (f.o.m. ungd.skolen)
- 2130 Linedance Lille Herlaughallen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

TOR

FRE

LØR
SØN

1100
1200
1100
1500
1630
1730
1830
1830
1930
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
1830
1930
1930
2000
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
– 1730 svømmetrening 4-6 klasse
– 1830 svømmetrening 1-3 klasse
- 2000 fotball 5-7 kl
spinn 45 2T
bodypump 2T
korøvelse Lille herlaughall
– 2130 fotball 8-10 kl
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
– 1800 fotballtrening miniputt
– 2000 forballtrening 5-7 kl
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2130 fotballtrening 8-10 kl
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
1830

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
– 2000 badminton

MARS
Tirsdag
Onsdag

02
03

Lørdag

06

Søndag

07

Onsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
APRIL
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Mandag
Lørdag
MAI
Søndag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Lørdag
JUNI
Tirsdag
Mandag

10
13
14
15
24
25
28
31

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kurs ”Husdyrgjødsel – bondens gull”, Lekatun kl. 1030-1330
Åpent møte ”Stedsutvikling Skei”, Lekatun kl. 1930
Basar UL Lekamøy – kl. 1100-1400
Årsmøte Leka LHL – Lekatun kl. 1600
Svømmingens dag kl. 1200-1400
Årsmøte Leka Sanitetsforening – hyblene ved Sykestua kl. 1600
Åpent informasjonsmøte ”Inn på tunet”, Rørvik kl. 1000-1400
Karneval UL Lekamøy kl. 1500-1700
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Kurs Skjøtsel av kystlynghei, UL Lekamøy
Kurs skjøtsel av kystlynghei, UL Lekamøy
Basar i Herlaughallen – arr. Leka Blandakor
Fest på Skei – UL Lekamøy, musikk fra Brønnøysund

01
04
06
19
24

Nattverdsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Høytidsgudstjenste i Leka kirke kl. 1115. Odd Arne Saltbones
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Cabaret i Herlaughallen ”Elsker – elsker ikke”, arr Leka Blandakor

02
04
17
18
22

Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930. Odd Arne Saltbones
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100. Odd Arne Saltbones

01
21

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

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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