Utgiver: Leka kommune

Dato: 04. september - 2009

Nr: 17/09

KOM Å SJÅ – KOM Å HØR

Nyoppusset ungdomsklubb ”Slummen”
Kunstutstilling - funn fra fjæra
Trash-band - instrumenter fra fjæra

Lørdag 05. september UL LEKAMØY KL. 20.00
Mellom 40 og 50 ungdommer fra fritidsklubber i Nord-Trøndelag
kommer hit i helga til

”CAMP LEKA”

Ungdommene skal jobbe med ulike prosjekter / aktiviteter, bla pusse opp
fritidskubblokalene, lage en flott uteplass bak ungdomshuset på Skei, lete etter
”skatter” i fjæra som blir omgjort til kunst og musikkinstrumenter.
Resultatet av arbeidene har vi lyst til å vise fram for alle interesserte.
Hjertelig velkommen til et møte med kreative ungdommer!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 11. september
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 18. september
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: 18. sept, 2. og 16. og 30. okt, 13. og 27. nov, 18. des

1

___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

STORTINGSVALG 2009
Forhåndsstemmegivning:
Fram til fredag 11. september kan du forhåndsstemme her:
Alle hverdager
kl.10.00 til kl.14.00 Lekatun.
Lørdag 05. september kl.11.00 til kl.13.30 Lekatun.
Forhåndstemmegivning på institusjon:
Onsdag 9.september kl.16.00 og kl.18.00 Leka sykestue
Ambulerende forhåndsstemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det
avholdes forhåndsstemmegivning kan etter søknad til valgstyret avgi
forhåndsstemme der de oppholder seg. Skriftlig eller muntlig søknad må være sendt
valgstyret innen 8. september.
Valgting:
Leka kommune har åpent valglokale også søndag 13. september på Lekatun - det er
da åpent for alle kretser.
Åpningstider valgdagene:
Søndag 13.september:
Lekatun for alle kretser
Mandag 14.september:
Gutvik grendehus
Lekatun
A/L Fjellvang

kl.13.00 – 16.00
for krets 001: Gutvik
kl.11.00 – 16.30
for krets 002: Kvaløy/Husby
kl.11.00 – 19.00
for krets 003: Haug/Solsem/Stein kl.11.00 – 16.30

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

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN
kommer til Leka sykestue
onsdag 16. september.

For timebestilling ring mobil 901 52 243
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle henvendelser til Toril på postbilen:
Ring på mobilen 90 13 21 49 mellom kl. 10.00 – 15.00.
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DEN NORSKE KIRKE
Leka sokn
7994 Leka

KIRKEVALGET
2009
14. SEPTEMBER AVHOLDES MENIGHETSRÅDSVALG I LEKA SOKN

Valget gjennomføres på Lekatun fra kl. 11.00 – kl. 19.00.
Valglokale i ekspedisjonen på Lekatun. Se oppsatt plakat med henvisning.
Du kan stemme ved tre valg samtidig: Stortingsvalget – Menighetsrådsvalget –
Bispedømmerådsvalget. Til Leka menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5
varamedlemmer. Valgperioden er 2 år.
Det blir mulig å avgi forhåndsstemme fram til 11. september i Gutvik hos Bjørg Guttvik og på
Leka menighetskontor i åpningstiden. Kirkelige manntallet blir utlagt til gjennomsyn på disse
stedene i den samme perioden.
Det er fra sentralt hold utsendt valgkort. Valgkortet inneholder informasjon om tid og sted
for valget, om hvordan man stemmer og om kandidatene både ved menighetsrådvalget og
valget til bispedømmeråd/Kirkemøtet.
Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som
senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år (religiøs myndighetsalder) og ikke er fradømt
stemmerett i offentlige anliggender, jf. Kirkeloven § 4 første ledd. Nærmere rettledning til
velgerne i forbindelse valget gis ved frammøte til forhåndsstemmegivning og på valgdagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruteendring Torghatten Trafikkselskap ASA
gjeldende fra 01.09.2009

Fra Skei (Leka)
MA/TI/ON/TO/FR
0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2100
2230

LØ
0800
0935
1035

Fra Gutvik
SØ

0935
1240

1340
1700
1815
2030

1540
1700
1915
2130

MA/TI/ON/TO/FR
0730
0830
1005
1105
1310
1410
1510
1610
1710
1845
1945
2130
2255

LØ

SØ

0830
1005
1105

1005
1310

1410
1730
1845
2100

1610
1730
1945
2155
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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.

Utlysing av stilling i Leka kommune
Ledig stilling ved Leka barne- og ungdomsskole – Leka kommune
Lærerstilling – vikariat
Vikariat i inntil 100 % stilling som lærer med undervisning hovedsaklig på barnetrinnet og
norsk/samfunnsfag for voksne innvandrere er ledig fra 28.09. 2009 og ut skoleåret.
Kontaktlærerfunksjonen for 3. og 4. årstrinn, svømming/kr.øving på mellomtrinnet og
spesialundervisning i matematikk på ungdomstrinnet er tillagt stillingen.
For stillingen gjelder: Tilsetting skjer i forhold til kommunens reglement, gjeldende lover,
forskrifter og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet for
stillingen vil bli vektlagt. Den som tilsettes må framlegge tilfredstillende helseattest og
politiattest. Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: personalkonsulent
Arve Antonsen eller rektor Bjørn H. Henriksen, tlf. 743 87 000.
Søknad med CV og attesterte kopier av vitnemål og attester sendes: Leka kommune, v/
personalkonsulent, 7994 Leka, innen 14. september 2009.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

LINE-DANCE I LILLE HERLAUGHALLEN HVER ONSDAG KL. 20.00 .
NYE OG GAMLE HJERTELIG VELKOMMEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------KNIV, MED NAVNET SANDER PÅ, FUNNET I SKEISHAVNA I SOMMER.
ER DET NOEN SOM SAVNER DEN, KONTAKT ÅSE TOBIASSEN: TLF: 74399629.
-------------------------------------------------------------------------------

GLEDE :
- Ingen glede er varig uten at den deles med vår neste.
Max Tau
- Latteren får bukt med alt; den er det sterkeste av alle våpen.
Det er en stor glede å kunne hevne seg leende.
Voltaire
- Det at du gleder en annen, det er den eneste glede.
Arnulf Øverland
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Heisann!
Vi har nå ordnet bolig på leka og søker i den forbindelse fast jobb.
Alt er av interesse, så ta kontakt på 97768861, eller send en epost til camp.nou@online.no.
Kort fortalt: Har erfaring fra forsvaret, både innenlands og utenlands, selvstendig næringsdrivende
innen skogbruk/ ryddehogst i 3 år og mange års erfaring fra salg, både engros- og detaljsalg.
Jeg er primært ute etter en jobb innen oppdrettsnæringen, men er som sagt villig til å ta hvilken
som helst jobb i starten.
Med vennlig hilsen
Kjetil Bjørnstad og Sylvia Wågheim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etablering av Leka Hytte og Fritidsboligforening
Vi er etter hvert blitt mange som har hytte eller fritidsbolig på Leka. Er tiden inne til å etablere en
hytte og fritidsboligforening?
En årsak til initiativet er at kommunen har innført en prøveordning med levering av usortert søppel
(matavfall og restavfall) for ferierende. For de fleste ferierende fungerer dette greit, men vi vet at
ordningen ikke er tilfredsstillende for Midtre Namdal Avfallsselskap i lengden. Før eller senere vil
derfor kommunen måtte gå i en dialog med avfallsselskapet om ordningen. Da kunne det vært greit
at kommunen på forhånd hadde en dialog med hytte og fritidsboligeierne, slik at våre synspunkter
ble hørt.
Generelt vil det være en fordel for kommunen å ha en interesseforening for hytte og fritidsboliger å
forholde seg til. En slik forening ville også være en naturlig høringsinstans i saken av interesse for
hytteeiere og fritidsboligeiere.
Dette er bare et eksempel som viser at det er grunnlag for å reise spørsmålet om tiden har kommet
til å etablere en slik forening på Leka. Skjønt tanken med en slik etablering er ikke bare
egeninteresse, men også at vi vil representere ressurser som kan komme til nytte for både
kommunen og andre på Leka. Også vi brenner for Lekasamfunnet!
Det viktige nå er at alle dere som kjenner noen som har hytte eller fritidsbolig på Leka, hjelper til
med å formidle om dette initiativet. Dersom responsen viser seg å være god vil neste steg være å
innkalle til et stiftelsesmøte på Leka en eller annen gang i løpet av høsten/vinteren.
De som er interessert, eller som har synspunkter, kan ta kontakt med oss på følgende epostadresse:
rembaud@online.no
Bjørn Sigurd Larsen: 934 23 880
Elisabeth Helmersen: 90 77 44 37
Hilsen
Elisabeth og Bjørn Sigurd
Dalamoen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinterlagring av campingvogn
Er det noen på Leka som har plass til å vinterlagre vår campingvogn??? Den står for tiden ved
Kvaløysjøen men vi er redd for at vinterstormen skal bli litt for tøff for den der. Den er ca 6 meter
lang og ca 2.50 meter bred. Ring Kirsti tlf 48234154 eller Kurt tlf 95866094 så avtaler vi pris og
div.
Mvh Kirsti Kvalø
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Leka Blandakor inviterer til

kor–seminar med Per-Oddvar Hildre
11. – 13. september
Vi har nå over 170 påmeldte sangere fra ulike kor,
og har du lyst til å være med, så ta kontakt med
Leif Rune Jensen på telefon 970 63 942.
I løpet av ei helg, fra fredag kl 18.00 til søndag kl 17.00
øver vi inn en rekke sanger, og avslutter med

Seminarkonsert
Søndag 13.september kl 17.00.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Herlaughallen
til denne minikonserten.
Kaffesalg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye åpningstider NTE EXPERT LEKA fra 1. september
Mandag: 1000-1600
Onsdag: 1000-1600
Torsdag: 1000-1600
VELKOMMEN

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

Fagforbundet Leka innbyr sine medlemmer til temamøte
Tirsdag 15.09 kl. 1930 på Vertshuset Herlaug
Arne Sigurd Antonsen fra Sparebank 1 Midt-Norge kommer og informerer om
LO-favør (forsikringene våre)
Ta kontakt med Anne eller Kristin om du har tenkt deg i veg – helst før 14.09
da vi skal få ordnet noe å bite i.
Vennlig hilsen styret
Telefon

Anne
Kristin

950 40 966
975 77 613

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

Hei !

Jeg er interessert i gamle vw biler og skulle gjerne hørt om noen har slike stående.
Hilsen
Geir Tore Olsen
7770 Flatanger
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GUDSTJENESTER
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 4-årsbok.
Kirkekaffe. Saniteten pynter

01.11.09

Leka kirke kl 11.00
Gudstjeneste, 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
Julegudstjeneste

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tusen takk til alle som har meldt seg som hjelpere- dette setter vi stor pris på ☺

Vaktliste skolelunsj september-desember 2009
•
•
•
•
•

Oppmøte kl 10 på skolekjøkkenet – ferdig ca 12.30 (inkl opprydding)
Elever som hjelper til møter kl 10.45
Lunsjen starter kl 11.15 for småtrinn, 11.20 for ml.trinn og 11:25 for U-trinn.
Elever som er medhjelpere er med på opprydding fra kl 11.45
Hovedansvarlig tar ansvar for å veilede elevene

Hovedansvarlig er understreket

MATRETT;

25. aug.

Grete, Sigbjørg U, Eli R, Margit Aune

Brødmåltid

1. sept.
8. sept.
15. sept.
22. sept.
29. sept.

Ingunn, Bjørg U, Ellen F, Jan Erling
Ingunn, Gjermund P, Beathe M, Kitty
Ingunn, Dagfinn J, Anita S. (til 11:45), Margit A
Ingunn, Geir Magne, Rigmor Å, Beathe M
Annette, Oddgeir, Trygve Einar, Kjell-Arve

Tomatsuppe m/brød/makaroni
Brødmåltid
Grøt
Brødmåltid
Spagetti m/kjøttsaus

13. okt.
20. okt.
27. okt.

Ingunn, Kitty O. Aud Linda. Solbjørg
Ingunn, Reidar Magne, Beathe M, Ellen F.
Ingunn, Dagfinn, Sissel H, Hege J

Brødmåltid
Grøt
Brødmåltid

3. nov.
10. nov.
17. nov.
24. nov.

Ingunn, Bjørn-Terje, Margit A. Aud Linda
Annette, Dagfinn, Bjørn-Terje, Kitty
Grete , Reidar Magne, Arnfinn H, Aina Hege
Ingunn, Jan Erling, Geir Magne, Rigmor Å

Varmt måltid
Brødmåltid
Grøt
Brødmåltid

1. des.
8. des.
15. des

Ingunn,, Sigbjørg, Aud Linda, Margit
Ingunn, Kitty, Trygve Einar, Oddgeir
Ingunn, Grete, Laila T, Aina Hege

Varmt måltid
Brødmåltid
Julegrøt

HØSTFERIE

Har du behov for å bytte, hør med noen andre på listen.
Vikarer som kan spørres i tilfelle frafall:
Eli Reppen - Bjørg Ulriksen - Aina Hege Haug - Aud Linda Totland - Ellen Frisendal - Kitty Olsen
Margit Aune - Solbjørg Wigum
BUT
(Barne- og ungdomsteamet i Leka)
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når denne utgave av nærværende, til tider eminente, organ havner på landalmuens
og andres kjøkkenbord skriver vi allerede september. Dette året har en varm og
solrik sommer gjort oss gladere og mer opplagt enn tidligere regnsomre,
som det antakelig var flere av for 20-30 år siden. Mens vi stenger hus og knute,
som det heter, og begir oss litt lenger sør i kongeriket, håper vi at sommerværet
varer til langt ut på høsten her på øya.
Familie og kjentfolk ellers har gjestet oss store deler av denne sommeren. De har vært
overbegeistret over natur og en trivelig befolkning. Selv om visse, skal vi si tekniske og
samferdselsmessige minusfaktorer for de mer eller mindre tilfeldige veifarende har lagt små
dempere på opplevelsene så blir nok fasiten positiv likevel.
For øvrig går vi spennende tider i møte formedels det kommende stortingsvalget. Sentrale
politikere, som ellers stort sett glimrer med sitt fravær her ute i provinsen, kommer gjerne på
besøk. De lover både ”gull og grønne skoger”, for ikke å snakke om bedre veier, flere
ferjeavganger, større tilskudd til eldreomsorg og helsestell for øvrig, samt til skoler og vi vet ikke
hva, bare vi er riktig snille og stemmer nettopp på dem. Vi som har levd en god stund har hørt
dette gjentagne ganger før og tror derfor lite på det. Enkelte av de minste partiene går ut med
løfter som vi utmerket godt vet ikke kan innfris. En skulle tro at de hadde all makt om de bare fikk
inn en eneste representant mer på tinget enn sist. I realiteten vet vi at enten de sitter i posisjon
eller i opposisjon så er det andre som har makta. Da er det enkelt å skylde på disse når de
politiske dagdrømmene ikke blir virkelighet.
Vi skjønner at på Stortinget er det godt å sitte, særlig etter at stolene i salen der folk flest tror at
representantene oppholder seg halve døgnet fikk nytt trekk og ble stoppet om for et par år siden.
Hvordan det er i stortingsrestauranten, der mange avsitter langt mer tid enn i selve salen der
beslutningene treffes, er vi ikke helt oppdatert på. Vi ønsker dem et godt valg alle sammen, men
håper selvsagt at det partiet vi selv stemmer på kommer ut best mulig når stemmene telles opp og
sluttresultatet kommer til godtfolks kunnskap 14. september.
Både landalmuens og vår egen gode hjelper i mange sammenheng, Lorents Didrik Klüver,
har forfall denne gangen og vi trør til med et problem fra serien:
”Er du glupere enn en elleveåring?”
En mann og hans sønn var ute på biltur. De frontkolliderte og begge ble alvorlig skadet, sønnen
svært alvorlig. Han ble i all hast kjørt til sykehus og skulle opereres. Overlegen, som skulle forestå
inngrepet, kom inn i rommet og utbrøt: ”Hent reservelegen, jeg vil ikke operere min sønn”. Forklar
sammenhengen! (Svar i neste utgave av Lekaposten).
Ord og uttrykk brukt av lekværinger i lange tider:

Ord
Skållår’ (tjukke l - er, skyller eller søppel, brukt i flere sammenheng,
(”skållabøtt’ ”for eksempel), søvvel (tjukk l – pålegg, også nyttet om bruk av pålegg: ”Du må
søvvel deg!”), Korkjin - overmett (gjerne etter et skikkelig ferskfiskmåltid), Omakreidd – kvier
seg for å gjøre noe eller hjelpe til. (Helst brukt i positiv betydning: ”Ho va’ kji’ omakreidd”)

Uttrykk
De’ e’ ailler så gali æt’ det ikkji koinna vøri vær’ (tjukke l -er. Det er aldri så galt at det ikke
kunne vært enda verre)
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Vi hilser og gratulerer...
Kristin Floa
Tusen takk for en trivelig og innholdsrik tur som du har lagt opp for oss.
Hilsen fra Skeisgjengen
Gunnilla på Stein
Tusen takk for den nydelige kaka du kom med på fredag.
Hilsen ansatte på Lekatun
Heile T-gjængen i Harran vijl seijnn en go gratulasjon tea bæstemor Aase Elfrida
Tobiassen som fyjlli år deijn 3. september. Vi kjæm på besøk snart, å da vijll vi jærn
ha blautkak. Klæm å kos frå oss.
Thea, Thelma, Tellef, Trine å Tore.
Gudmor Marieann Aune
Gratulerer med overstått bursdag den 29. august.
Hilsen Tom Christian
Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 85-årsdag.
Dagmar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODER TERESAS ANMODNINGER OM LIVET
Livet er en sjanse – grip den.
Livet er en skjønnhet – beundre den.
Livet er lykksalig – nyt det.
Livet er en drøm – realiser den.
Livet er en utfordring – ta i mot den.
Livet er plikt – utfør den.
Livet er et spill – spill det.
Livet er dyrebart – ta vare på det.
Livet er kjærlighet – nyt det.
Livet er et mysterium – løs det.
Livet er et løfte – hold det.
Livet er sorg – vinn over den.
Livet er lovsang – syng den.
Livet er n kamp – kjemp den.
Livet er n tragedie – bekjemp den.
Livet er et dristig eventyr – våg det.
Livet er lykke – fortjen den.
Livet er liv – bevar det.
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MAN

ONS

FRE

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1130 - 1330 åpent bibliotek
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1700 - 1800 småbarntrim Herlaughallen
1800 - 1900 fotballtrening miniputt (3-5 kl)
2000 - 2100 step 2T
2000 - 2200 fotballtrening
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 2000 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller
Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TIR

1100
1130
1100
1500
1800
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)

TOR

1100
1100
1830
1930
2000
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

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

LØR

1100
1100
1800
1100
2000
2100

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

SØN

SEPTEMBER
Fredag

4

Lørdag

5

Søndag

6

Onsdag
Fredag
Søndag

9
11-13
13

Mandag

14

OKTOBER
Lørdag
Søndag

03
04

Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100 – høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok,
kirkekaffe ved Leka San.forening

01
29

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1100
Lysmesse i Leka kirke kl. 1400, kirkekaffe ved konfirmantforeldre

15
24
25

Vi synger julen inn – Leka kirke
Julegudstjeneste i Leka kirke kl. 1200
Høytidsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100

NOVEMBER
Søndag
Søndag
DESEMBER
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Kurs i nedtaking og merking av gammelt naust
Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Kurs i nedtaking og merking av gammelt naust
Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Forhåndsstemmegivning Lekatun kl. 1100-1330
Camp Leka – fritidsklubbstyrer i Nord-Trøndelag kommer til Leka
Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100, presentasjon av neste års konfirmanter,
50-årskonfirmantjubileum
Forhåndsstemmegivning Leka sykestue
Korseminar ved Per Oddvar Hildre, arr. Leka blandakor
Stortingsvalg – åpent valglokale Lekatun (alle kretser) kl. 1300-1600
Seminarkonsert i Herlaughallen kl. 1800
Stortingsvalg – åpent valglokale Gutvik grendahus
kl. 1100-1630
AL Fjellvang, Solsem kl. 1100-1630
Lekatun
kl. 1100-1900
Kirkevalg – åpent valglokale
Lekatun
kl. 1100-1900

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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