Utgiver: Leka kommune

Dato:16.04.10

Nr: 07/10

Lørdag 17. April:
8. Klasse arrangerer ”Lørdagskafé”
på skolen kl. 12.000
Salg av: kaffe – kaker – påsmurt –
årer – katta i sekken - lodd
Lørdag 24. April:
Leka blandakor viser kabareten
”ELSKER – ELSKER IKKE” i Herlaughallen
Salg av mat - drikke – dans etter kabareten

Mer informasjon finner du
i denne utgaven av Lekaposten.

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 23.04.10
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 30.04.10
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 30.04 – 14.05 – 28.05 – 11.06 – 02.07 – 16.07 – 06.08 – 20.08 – 03.09 – 17.09
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE
Leka kommune er en trivelig kystkommune i Nord-Trøndelag med administrasjonssenter på øya Leka og rundt
600 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
SYKEPLEIER
Leka kommune har ledig vikariat for sykepleier i 55 % nattvaktstilling med arbeid hver 3.helg.
Tiltredelse snarest, varighet til 13.4.2011.
Arbeidssted Leka sykestue.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Spørsmål kan rettes til PLO-leder Tove Kvaløy, tlf. 74 38 72 17.
Søknadsfrist 28.4.2010.
Søknad sendes
Personalkonsulent
Leka kommune
7994 Leka
Eller kirsti.hoff@leka.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------Hei
Jeg heter Flaviu Borlea og er nytilsatt i Leka kommune.
Jeg er opprinnelig fra Hermannstadt, Romania, er 43 år gammel,
og utdannet sivilingeniør IKT. Jeg har 2 gutter, 1 bor hos meg.
Jeg har jobbet i 12 år i Østerrike for et tysk konsern som
produserer meierimaskiner, melkeanlegg og melkeroboter. Som
service- og systemingeniør var jeg ansvarlig for nettverksoppsett,
styring av melkeroboter, programvare for meieri og flokkforvaltning.
I 2008-2009 jobbet jeg som teknisk sjef i Lofoten Pelagiske AS i
Svolvær, en bedrift som i sesongen produserte rundt 400 tonn
sildefilet pr dag med helautomatiske maskiner, datastyrte
pakkelinjer og fryseri.
I 2009-2010 jobbet jeg som nettverksadministrator hos Uninett Norid i Trondheim.
Jeg er glad i naturen, fjellet og havet, og liker jakt og fiske. Jeg sykler og liker å gå på ski,
både til fjells og på løype. Jeg trives på Leka både i samfunn og i naturen.
Stillingen i Leka kommune er spennende og utfordrende og jeg vil sette inn mitt beste som
personlig beredskap, kompetanse og kunnskap.
--------------------------------------------------------------------------

Tidligjakt på grågås 2010
Leka kommune har fått innvilget tidligjakt på grågås fra fylkesmannens miljøvernavdeling
etter de nye forskriftene for jakt og fangsttider fra 2007-2012.
y

Startdato for tidligjakt er i år satt til 27. juli. Ordinær jakt starter 10. august.

y

Tidligjakt skal kun foregå på dyrket mark fra kl 0400-1100

y

Det skal ikke foregå jakt på de etablerte friområdene.

y

Tidligjakt er knyttet til Valdet Leka og organiseres i de enkelte jaktfelt.

Leka Kommune
Viltforvaltningen
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Informasjon om VÅRAKSJON 2010 – LEKA KOMMUNE
1. Ekstra levering til renovasjonsbil.
Du kan levere tre sekker ekstra restavfall fritt i uke 18:
Mandag 3.05
OBS! Det er kun denne uka det blir tatt med ekstra sekker.
Kuldemøbler / hvitevarer blir som vanlig ikke tatt med (egen aksjon til høsten).
Se for øvrig tømmekalenderen.
2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg.
Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m3 grovavfall;
dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall.
Miljøtorg
Leka miljøtorg

Åpningsdag
Tirsdag 4.05 og 11.05

Åpningstid
15.00 – 17.00

3. Andre rydde-tiltak.
Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i
nærmiljøet leie konteinere. Det er også mulig å få en egen avtale på levering av restavfallssekker
som renovasjonsbilen henter.
Kontakt Retura MNA tlf. 74 28 17 60 for å melde fra om behovet.
Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i våraksjonsperioden.
NB! Gjelder ikke for kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter
( egen aksjon for disse varene til høsten).
4. Oversikt årlig kampanje Farlig Avfall

Kommune
Leka

Dato
Dag
19,05,2010 Onsdag
19,05,2010 Onsdag

Sted
Leka
Gutvik

Veglo Miljøservice
Stoppsted
v/Coop
v/ Butikken

Tid
13,00-15,00
17,00-18,00

5. Levering til containerbil / lastebil
I en del områder med svært lang avstand til miljøtorg vil det bli mulig å levere grovavfall til bil. Dette
gjelder brennbart restavfall – ikke jern og metall (eks sykler og lignende).
Det er fri levering for inntil 0,5 m3 grovavfall. Avfall ut over dette må ha avfallsmerke påsatt. Gi oss
beskjed i forkant (74 28 17 60) hvis det er større mengder.
Avfallet må plasseres lett synlig og tilgjengelig ved veikanten!
Innsamlingsbilen (mobilnummer 918 94 124) kjører:
3.mai (start kl.10.00) Skotnes – Bogen- Gravvik
4.mai (start kl.10.00) Lyngsnes – Ramstadlandet – Garstad –
Austafjord
5.mai (start kl.10.00) Røytvoll – Skjelsvikssjøen – Bindalseidet –
Solstad – Gutvik – Nord-Gutvik – Nordhorsfjord
6.mai (start kl. 10.00) Salsbruket
3

Postkasser - postkassestativ
Og når vi nå tar en opprydding rundt hus og hage – kanskje postkassestativene også kan
få en liten oppfrisking…
Det er en del stativ rundt om som godt kunne trengt en liten vårpuss – så vil kommunen
vår fremstå enda litt flottere når det nå går mot vår og ferietid.
Og i samme slengen – sett navn på postkassen din.

_____________________________________________________________________________________

Frist tilleggsforskudd skatt

Frist for tilleggsforskudd for 2009 er 31. Mai for alle skattytere.

HYTTERENOVASJON
Kommunestyret i Leka vedtok 15.12.2009 i sak 78/09 innføring av tvungen renovasjon for
alle boliger i kommunen som brukes til fritidsformål.
Renovasjonsselskapet har tatt høyde for at ordninga seinest skal være i gang 1.juli. Fram til
det tilbyr vi tidligere års ordning med levering av avfall til containere/miljøtorg.
Abonnent på renovasjon for bolig som brukes til fritidsformål vil motta 120 liters
hjulbeholder i plast. I denne deponeres restavfall og beholderen trilles fram til vei for
tømming. Hentedager blir de samme som for helårsabonnentene.
Matavfall deponeres i egne beholdere to steder på øya, og ett sted i Gutvik. Disse vil være
konstant tilgjengelig for formålet, og blir tømt/vasket ukentlig
Alle nye abonnenter vil bli kontaktet og få mer utfyllende informasjon.
Kontaktperson:
Kirsti Hoff tlf.74 38 70 24 / kirsti.hoff@leka.kommune.no

MELD FRA!

De fleste endringer som gjelder bygg og eiendom blir registrert i
kommuneadministrasjonen via ulike kanaler/systemer.
Imidlertid er det en del forhold som vi ønsker eier/bruker/leietaker skal melde fra om
direkte til kommunen.
‐ Det er kommunen som er ansvarlig for inn- og utmelding til renovasjonsselskapet.
Meld derfor fra til oss når tomme hus tas i bruk, dersom abonnement skal overdras
eller endres på annen måte.
‐ Meld også fra til oss ved til- og fraflytting slik at andre tekniske eiendomsavgifter
kan faktureres korrekt. Dette gjelder sjølsagt også når det skal endres betaler, uten
at det har skjedd eierskifte eller annet som initierer det.
Opplysninger gis til ekspedisjonen 74387000 / post@leka.kommune.no.
På forhånd takk!
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Leka kommune
BUT

- vill og vakker

_________________________________________________________________________________

Skoleårets siste vaktliste har en del mangler. Håper at noen melder seg disse dagene dere
ser det mangler noen, hvis ikke blir disse skolelunsjdagene avlyst. Vi må være minimum 2
stykker + 1 ansvarlig. Tidligere i år har vi vært delvis 4 noe som gir en bedre organisering.
Lunsjen går som planlagt hvis du som har vakt ikke hører noe fra oss.

Vaktliste skolelunsj etter påske - sommer 2010
•
•
•
•
•

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;

6. april:
13. april:
20. april:
27. april:

Annette, Berit Vårvik
Ingunn, Beathe, Eli
Grete, Aina, Jan Erling
______ Linda H(kommer10.30), Sissel H

4. mai;

Aina, Gjermund, Dagfinn

11. mai:

______ Eli,

18.mai:

Ingunn, Kristin, Thor Erling

Suppe

25.mai:

Grete, Thor Erling, Hege

Brød

1.juni:

_______, Jan Arild

(mangler ansv. + 1) Grøt

8.juni:

Beathe , Dagfinn,

(mangler 1)

15.juni:

Annette, Kristin, Hege, Dagfinn

(mangler ansv)

Middag
Brød
Suppe
Brød
Grøt

(mangler ansv. +1 ) Brød

Brød
Sommeravslutning

Har du behov for å bytte, hør med noen andre på listen.
Vikarer som kan spørres i tilfelle frafall:

Hege Johannessen – 93 41 99 72
Solbjørg Wigum - 97 70 31 12
Sigbjørg Ulriksen - 94 28 85 70

Eli Reppen
Sylvia Wågheim
Berit Vårvik

BUT
Barne- og ungdomsteamet i Leka
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GEOLOGISK NASJONALARV
Leka ofeolittkompleks er foreslått som geopark. Her er linken til siden.
(http://www.geoportalen.no/nasjonalarv/kriterier/
Leka ofiolittkompleks
Leka ofiolittkompleks viser et dypsnitt gjennom gammel litosfære, fra utarmete mantelbergarter via
lagdelte ultramafiske og mafiske bergarter til havbunnsvulkanitter. Komplekset er også
landskapsmessig ganske enestående med dominerende ultramafiske bergarter omtrent uten
vegetasjon.
Forslagsstiller: Tore Prestvik
Fenomen/Attraksjon

Snitt gjennom gammel litosfære
Legg merke til den spesielle fargen på
bergartene innenfor ofiolittkomplekset,
samt sparsom vegetasjon. Foto: Halfdan
Carstens
Stedsangivelse (fylke, kommune,
sted)
Leka, Leka kommune, Nord-Trøndelag

Adkomst
Leka ligger lengst nord i Nord-Trøndelag,
helt ytterst ved kysten. Avkjøring fra bl.a R
17 ved Foldereid til Gutvik fergeleie. Ellers
veger fra Bindal og Rørvik/Kolvereid. Fra
Gutvik ferge (15 min) til Skei på Leka,
flere ganger per dag.
Begrunnelse
Leka ofiolittkompleks er enestående i sitt
slag i Norge. I motsetning til de mange
severdige lokaliteter ellers i landet, som først og fremst viser landformer eller bergartstyper, er Leka
ofiolittkompleks spesielt fordi det er et dypsnitt gjennom gammel litosfære, fra utarmete
mantelbergarter via lagdelte ultramafiske og mafiske bergarter til havbunnsvulkanitter. Videre ser
man på Leka hvordan dette komplekset etter 'tilting' ble erodert og gjenstand for avsetning av en
tykk sedimentsekvens, nemlig Skeigruppen. Komplekset er dessuten ganske enestående også
landskapsmessig med dominerende ultramafiske bergarter omtrent uten vegetasjon.
Referanser:
Prestvik, T.1980. The Caledonian ophiolite complex of Leka, central Norway. In Panayiotou, A. (ed)
Ophiolites. Geol. Surv. Dep, Cyprus, 555-556.
Furnes, H. Pedersen, R.B. and Stillman C.J. 1988. The Leka ophiolite complex, central Norwegian
Caledonides: field characteristics and geotectonic significance. J.Geol. Soc. Lond. 145, 401-412.

Karografi: Tore Prestvik
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LYSSTUMPER
Jeg vil bli veldig glad for å få dine lysstumper –
form – farge – størrelse – hele – knekte spiller ingen rolle.
Alle bidrag mottas med stor takk.
Audhild

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

TIPPEKONKURRANSE
Tippekonkurranse i Steinhytta Skjærtorsdag ble vunnet av Bjørn Sørli.
Det var 825 knapper i glasset, han tippet 830 og kom nærmest.
Målfrid Nilsen
--------------------------------------------------------------------------

Rørlegger

Har du behov for hjelp av rørlegger??
Torben Johannessen fra firma Grannes Namsos kommer hit i slutten av april.
Ring Torben tlf 913 06 572 og få en avtale.
--------------------------------------------------------------------------

Fotpleier Margrethe Edvardsen
Kommer til Leka sykestue onsdag 21.04 og torsdag 22.04
For timebestilling ring mobil 901 52 243

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

Invitasjon til kurs – Fagforbundets grunnskolering FASE 1
Tid:
Sted:
Målgruppe:

Økonomi:
Foreleser:
Kursansv.:

10. og 20. Mai 2010
Hyblan – sykestua
Tilltsvalgte og andre Fagforbundsmedlemmer som mangler
grunnskolering FASE 1
Hvorfor være fagorganisert?
Fagforbundet – Fagforeningen
Partene i arbeidslivet, Fagforbundets tillitsvalgte
Tillitsvalgtes rolle og funksjon
Tillitsvalgtskolering
Viktige hjelpemidler
Tapt inntekt dekkes med stipend
Laura Sve Øye
Fagforbundet Leka v/ styret

Påmelding:
Frist:

Anne Furre, tlf 950 40 966
Innen fredag 01.mai

Tema:

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

Til salgs
2-seter og 3- seter og salongbord fra 50-60 tallet billig – billig til salgs
Ta kontakt med Randi Pettersen, 743 99 671
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LØRDAGSKAFE PÅ SKOLEN
17. april kl. 12.00
Salg av kaker, kaffe og påsmurt.
Det blir åresalg, katta i sekken og loddsalg

VELKOMMEN
Arr. 8. klasse

Leka Blandakor viser kabareten Elsker- Elsker ikke
i Herlaughallen lørdag 24. April
Dørene åpner kl. 1930
Salg av asiatisk mat
Bar med alle rettigheter
Inngang kr. 150,Etter kabareten spiller Arne-Leif opp til dans
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SVØM TIL KYPROS
Disse ble trukket ut i forbindelse med deltakelse ”Svøm til Kypros” nasjonalt. En fra de som måtte
greie 2500 meter og en som måtte greie 10 000 meter eller mer.
Helene Pettersen
Torkil Helmersen

2 500 meter
10 000 meter

Disse vant lokale premier:
Aina Hege Haug
Klippekort svømmehall
Emil Olaus Isaksen
Klippekort svømmehall
Vegard Engan
Påskeegg.
-----------------------------------------------------------------------------

TRIMKORTSESONG 2010
Kortene er nå lagt ut for salg på Husby og Coopen.
Post 29 og 30 er ikke satt ut ennå, så vent med de.
Ellers skal dere finne bok og tang på alle postene. Noen steder ligger det i en isboks, da
kassen er inne for reparasjon.
Mangler det noe på noen av trimpostene så send en sms til Kjell-Arve Sønnesyn, 90854642
eller Annette T. Pettersen, 90757956.

Trimposter 2010
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sted
Vattind
Nessvatnet
Nessodden
Støypet
Lauvhatten
Årdalsstrand
Størvet (Hundøyran)
Solsemnesset
Raudberget
Peisholet
Bukkatalgen
Lekamøya
Haliberget
Hårfjellet
Longvatnet

Nr
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sted
Ivarshallaren
Bremnest
Nordtjønna
Tangan
Løva
Orberget
Steinsvatnet
Kolsettuva
Korsvika
Madsøygalten
Møssmørklubban
Moho
Sørlauvhatten
Jekthaugen (Brikdalen)
Sildeguden (Skeishavna)

HUSK Å FØLG MERKET LØYP. IKKE KJØR PÅ DYRKET MARK!
VIS HENSYN TIL PRIVATE HYTTER OG EIENDOMMER
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DUGNAD PÅ SKOLEN
Torsdag 15. april inviterte FAU og skolen til dugnad på skoleområdet.
Planene for dagen var mange og varierte, og det meste fikk vi gjennomført - tross masse regn og
kalde fingre. Vi fikk laget ei flott hinderløype bak skolen, knytt nytt nett til klatrestativet, malt
benker, lagt nytt dekke i paviljongen, plukket stein, malt benker og snekret benker.
FAU vil rette en kjempestor takk til:
• Oddgeir Haug som sponset tømmer
• Marin Harvest ved Tor Arne Pettersen som sponset tau
• Tale Rogne for klatrenett til hinderløypa
• Kolbjørn Horn, Rune Rogne, Rigmor Årvik og Trond Are Stene for godt utført forarbeide med
tømmer til hinderløypa
• Foresatte som tok seg tid til å hjelpe til med praktisk arbeid ute – og kjøkkentjeneste inne
• Og sist men ikke minst: elever og lærere for iherdig innsats og flott dugnadsvilje

Instrukser og arbeidsfordeling!

Kreative løsninger for å holde regnet ute!
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Mat må man ha - og vafler er KJEMPEGODT!

Mmmm, godt ja – og blide!

Nytt dekke i paviljongen!

Ny benk ved paviljongen!

Til tider trengsel ved vaffelbordet!

Etter mat venter oppvask!

Knyting av nett til klatrestativ!
11

GUDSTJENESTER
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

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

Vi hilser og gratulerer...
Hjerteilg takk for besøk – telefoner – blomster – gaver og hilsner
på min 70-årsdag.
Hilsen Kitty

Takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved Harald Martin Tillers begravelse.
Sylvi med familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.
Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-

i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når nærværende, eleverte og for det meste helt oppdaterte, organ når sin ivrige
lesekrets er en godværspåske allerede historie. De fleste, både faste og tilfeldige
påskegjester har forlatt øen og den første sommerdagen, før i verden markert som
faredag på landet om våren, er passert. I skrivende stund er landvinden ikke her mer.
Sydvesten har overtatt og med den kom også regnet. Det går mot normale tider i de ytre deler
det nørste av syd-Norge.
Vi har endelig kommet oss tilbake til barndommens kjente landskap nok en gang, ventende på
at våren for alvor skal komme etter.
Ute i verden farter våre topp-politikere omkring som aldri før. Mens statsråder som har mer
beskjedne departementer å bestyre farter rundt land og strand her til lands, enten for å åpne
nettingbur eller lignende, så er selveste statsministeren virkelig av gårde for å spise nøtter med
de store. Om han ikke får gjort så mye her i kongeriket, så er det en hel verden der ute som kan
reddes. Industriministeren åpner miljøbomber ved Persiagulfen og næringsministeren har tatt
seg sjefens forslag i nyttårstalen om å rådeføre seg med folket ad notam. Han inviterte de
fleste milliardærarvingene i kongeriket sammen med kronprinsen til et eget utvalg som skulle
formidle folkemeningen til den styrende eliten her til lands. Vi er ikke helt ajourført om utviklingen
videre, men det skal være flere av de utvalgte som allerede har betakket seg.
Samferdselsministeren har hatt mye å skulle svare for, uten å kunne dette. (Det er nok delvis av
denne grunn hun heller ikke har svart oss i en tidligere flere ganger nevnt henvendelse). Særlig
gjelder dette jernbanen hvor det drømmes om lyntog mellom de store byene, 20 år før
skinnegangene til både Moss og Dammen kan ventes ferdig utbygget. Den tidligere
samferdselsministeren har brust skikkelig med fjøra og fått reddet et par småsjukehus i
hjemfylket fra nedleggelse – i beste tradisjon når det gjelder aktiviteter for samferdselsministere
fra den kanten av landet. Hvorfor kan vi ikke få en nordtrønder som leder for dette
departementet snart?
Her i utkantenes utkant har vi en stakket stund måtte hente friskt vann på Coopen, men det
renner etter hvert friskt fra springen igjen. De (vi hadde nesten sagt ubedekkede) veiene på
yttersida har vært så absolutt farbare i godværet. Det er mer enn vi kan si om veibanen i
nabokommunen etter et besøk i landets minste by i forrige uke..
Av plasshensyn må vår kilde til nyttige og gode hint for landallmuen utgå denne gang – men
fortvil ikke: Nuomstunder har de fleste kommuner egne rådgivningsorganer som i utgangspunktet
skal stå for slikt, og være en kilde til inspirasjon for alle og enhver.
Ovenikjøpet har en mange steder i landet politikere som med faste kontortider driver pådrivende
og rådgivende visksomhet vedrørende all virksomhet i lokalsamfunnet.
Om ikke disse organer duger, så fortvil ikke: Lorents Didrik Klüver er tilbake neste gang.

Ord
Trynbain’ (Trynebånd - løkke over trynet på grisen, ofte brukt ved gårdsslakting og forflytning av
dyret), strupin’ (luftrøret), vølene (tjukk l, spiserøret), småtarman (tynntarmene, på fagspråket
jejunii)

Uttrykk
Hain ha’ kji nåla i veggjin’ (han var utfattig)
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MAN

0900
1100
1130
1100
1700
1930

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
- 1800 småbarntrim Herlaughallen
------- step 2T

TIR

ONS

0900
1100
1100
1700
1830
1830
1900
2000
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1800 fotballtrening knøtt
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
– 2130 fotball voksen (f.o.m. ungd.skolen)
- 2130 Linedance Lille Herlaughallen

TOR

FRE

0900
1100
1100
2000

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong – Ludmia
– 2200 ungdomstrening - uorganisert

LØR
SØN

1100
1200
1100
1500
1830
1830
1930
2000
2000
1100
1100
1130
1630
1830
1830
1930
1930
2000
2100
1100
1100
1800
1100
2000
1830

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 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
- 2100 åpen solstudio – Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
- 2000 fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio – Lidia
-------- bingo
– 2000 badminton

APRIL
Lørdag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

17
19
21
22
24

Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Fotpleier Margrethe Edvardsen er på sykestua
Fotpleier Margrethe Edvardsen er på sykestua
Cabaret i Herlaughallen ”Elsker – elsker ikke”, arr Leka Blandakor

01
02
04
10
17
18
20
22
29

Åpen pub – Vertshuset Herlaug
Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl. 1930. Odd Arne Saltbones
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Fagforbundets grunnskole FASE 1 – hyblan Sykestua
Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115. Brit Karin Theimann
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Fagforbundets grunnskole FASE 1 – hyblan Sykestua
Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl. 1100. Odd Arne Saltbones
Åpen pub – Vertshuset Herlaug

01
21

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

10
17

Hagefest Vertshuset Herlaug – Vømmelgutan
Hagefest Vertshuset Herlaug – Terje Tysland med band

MAI
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag

JUNI
Tirsdag
Mandag
JULI
Lørdag
Lørdag

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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