TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 02/11 - 2007

Nr: 20/07

Lekaposten gratulerer
smågutte-laget
som kretsmestere i
Nord-Trøndelag 2007

En rose til alle fedre i anledning
farsdagen søndag 11. november
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 09. november
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 16. november
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
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INFORMASJON FRA KOMMUNEN
Leka kommune, tlf.: 743 87 000
Ordføreren informerer
Frøvik-prosjektet (etablering av aktivitet relatert til helse og rehabilitering,
kriminalomsorg, barne- og ungdomsvern og rusomsorg) nærmer seg slutten.
Tirsdag i denne uka hadde prosjektledelsen og styringsgruppens representanter møte
med siste gjenstående aktør, Aleris.
Aleris er som tidligere omtalt en betydelig aktør innenfor helse- og sykehusdrift, psykiatri
og barnevern samt eldre- og handicapomsorg.
Som ordfører er det min plikt å videreformidle all informasjon fra forprosjektet til
oppdragsgiver, dvs i første omgang kommunestyre og fylkesmannen.
Det er også disse som skal konkludere mht. oppnådd resultat og i hvilken grad det er
aktuelt å jobbe videre med dette.
Samtidig foreligger det et betydelig informasjonsbehov hos befolkningen lokalt.
Vi vil – så langt det er grunnlag for å gi faktisk og korrekt informasjon, imøtekomme
dette.
Forprosjektet har hatt til hensikt å vise muligheter innenfor områder som tradisjonelt har
hatt sitt virke utenfor kommunens grenser.
Nettopp av samme grunn skjønner alle at spørsmålsstillinger hos befolkningen er
berettiget når ”kontroversielle” arbeidsmetoder vurderes som aktuelle for kommunen.
Der grunn til å understreke følgende:
Forprosjektet skal sannsynliggjøre, informere og belære oss som har sagt oss villig til å
se på andre muligheter.
Tiltross for at lokalsamfunnet ”skriker” etter tilflyttere og ny sysselsetting vil det være
uaktuelt å påtvinge lokalbefolkningen aktiviteter som innebærer frykt og utrygghet. (Vi er
jo dessuten av SSB nylig kåret til landets 3.dje tryggeste kommune å bo i).
Hva har vi så foreløpig lært av prosjektet?
Fro det første har det sikret oss tilgang på faktisk informasjon. Møtet med Aleris var
belærende mht erfaring gjort gjennom ulike etableringer rundt omkring ellers i landet.
Vi har også fått bekreftet at ”livsstilsadferd” i videste forstand etterspør ulike
helsetjenester i fremtiden. Dette synes å være en rakst økende tendens.
Aleris vektla – mer enn andre – behovet for å lære, høste erfaring og å gå gradvis frem.
En eventuell etablering av tilbud i Leka til en eller flere brukergrupper bør derfor bygges
opp gradvis og møysommelig.
Dette vil også være riktig av hensyn til at omgivelsene skal lære, se nytten av, og
akseptere.
Jeg vil avstå fra personlig å konkludere, men;
Forprosjektet har synliggjort muligheter innenfor noen områder, riktignok i beskjedent
omfang i første omgang.
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Influensavaksine 2007
Det er fortsatt mulighet til å få satt influensavaksine. Vi har satt opp 2 ekstra dager til
vaksinering til de som ikke har benyttet seg av tilbudet.
Møt opp på helsestasjon;
•
•
•

MANDAG 5. NOVEMBER KL. 08.30 - 09.30
MANDAG 12. NOVEMBER KL 08.30 - 09.30
70,- kr pr. vaksine

Vedrørende pneumokokkvaksinen (Mot lungebetennelse)
Denne vaksinen blir bestilt til de som ønsker den. Det anbefales å revaksinere seg etter
ca 10 år for personer med fungerende milt.
Ta kontakt med helsesøster hvis du ønsker denne vaksinen.
Helsesøster
------------------------------------------------------------------------------------------TILBRINGERTJENESTE I GUTVIK
Det har i en periode ikke vært et tilbud på tilbringertjeneste i Gutvikområdet fordi det tidligere
drosjeløyvet i dette området er avviklet. Vi har imidlertid etablert avtale med Magnar Kveinå
som vil betjene dette området.
Tilbudet er det samme som tidligere. De som ønsker å bestille transport til m/s Namdalingen
eller vår bussrute mellom Rørvik, Grong og Namsos ringer 96 50 79 00 senest kvelden i
forveien. Telefonen er døgnbetjent.
Tilbudet gjelder alle så lenge den som skal reise bor minimum 2 km unna nærmeste
stoppested. Det koster kun 50 % mer enn hva en bussbillett ville kostet.
Med hilsen
TrønderBilene as
------------------------------------------------------------------------------------------LHL Leka minner om møte i Herlaughallen TIRSDAG 6. NOVEMBER KL. 19,30 PRESIS!
Sang ved Leka Blandakor
Dagfinn Thommassen kåserer om det å være medmenneske:" Hjertetrang til hjertefred".
Leder i LHL Nord-Trøndelag fylkeslag, Egil Arne Myhre, deltar.
NB! Dette er et åpent møte, og alle er vel møtt til en trivelig kveld!
-------------------------------------------------------------------------------------------

Åpningstider ved NAV Leka
Åpen for publikum:
Mandag – Torsdag:
Telefontid:
Mandag – Fredag:

kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 15.30

Telefon: 74 73 25 10
e-post: nav.leka@nav.no
internett:: www.nav.no
Når NAV Leka er ubemannet vil telefonen være viderekoblet til NAV Nærøy.
NB: Tirsdag 13 november og onsdag 14. november er NAV kontoret ubemannet.
Telefoner blir viderekoblet til NAV Nærøy. Reiseregninger, refusjon av egenandeler og
kvitteringskort kan dere levere i ekspedisjonen på Lekatun eller sende i posten til NAV
Leka trygd, 7994 Leka. Skjemaet "krav om dekning av reiseutgifter" finnes på
www.nav.no eller det kan hentes i ekspedisjonen.
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GRATIS henting av jernskrot!
Containerservice vil kjøre hele regionen og starter jerninnsamling fra uke 48.
Containerservice Ottersøy kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot på gårdene.
Dette avhenger av innmeldt mengde. Dersom 4-6 bruk melder fra at de har jernskrot, vil dette
kunne være nok til at en bil kan komme å hente. Jernskrotet blir hentet på gården.
Ønske om henting må meldes inn i god tid.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Ottersøy Containerservice v/ Tom Hamland 743 97 333/ 918 94 124
-------------------------------------------------------------------------------------------

PLASTINNSAMLING
Oppsamlingsdag for landbruksplast på Leka.
FREDAG 9. november - KLOKKEN 10.00 – 13.00
Oppsamling skjer som vanlig ved KOMMUNEGARASJEN
Faglaga har tatt på seg å holde tilsyn på Leka.
Plasten blir hentet i uke 46 av Containerservice Ottersøy.
Plasten kan dermed bli liggende noen dager på oppsamlingsplassen før den bringes videre. Det
er da viktig at plasten lagres slik at den ikke kan spres.
I Gutvik blir det mulighet for henting på hver enkelt gård (i uke 46). Dette må meldes inn
(navn, stedsangivelse, tlf, mengder) slik at Containerservice vet hvem de kan kontakte og
hvor de skal hente.

SORTERING
Plasten skal sorteres i tre fraksjoner og må være så rein som mulig!
1. Glasfibersekk (formel eller gjødselsekk) med innersekk
2. Kvit og blank plastikk (rundballeplast )
3. Farget plast
Også nett og snører kan leveres, men dette må være atskilt fra plasten.
Lykke til!
Hilsen Leka Landbrukskontor

Containerservice Ottersøy
Tlf: Tom Hamland 743 97 333
Mob: 91 89 41 24
------------------------------------------------------------------------------------------Leka Landbrukskontor

Det mange ikring deg som frys. ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
( Haldis Moren Vesaas.)
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LEKA IDRETTSLAG
Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle aktive medlemmer MÅ betale medlemskontingent i
Leka I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa,
fotballgruppa og allidrettsgruppa).
Ved gjennomgang ser vi at det fortsatt er noen som ikke har betalt, og håper at det blir
gjort snarest så ungene får delta.
Kontigenten for 2007 er:

Familie
Voksne, aktive
Barn, aktive
Støttemedlem

kr.
kr.
kr.
kr.

400,250,200,100,-

Kontonr. Leka I.L. 4468 14 08050
Idrettslaget har fått 200 000,- i spillemidler til å ruste opp lysløypa i Briktdalen til ei
helårsløype turløype med et område for terrengsykling!
For å få til det er vi avhengig av at mange stiller opp på dugnad! Dugnadslister vil bli lagt
ut på butikkene, og vi håper at mange skriver seg på.

----- o ----Høsten 2003 utfordret daværende fylkesordfører Merete Storødegård befolkningen i N-T
om å bidra til at vårt fylke skulle bli landets sprekeste. Fylkesrådet har i sin
tiltredelseserklæring sagt at de vil utvikle prosjektet ”Nord-Trøndelag - Norges sprekeste
fylke.” Som en følge av det ble Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20062009 med undertittelen ”Nord-Trøndelag – Norges sprekeste fylke” vedtatt av fylkestinget
i oktober 2005.
Nord-Trøndelag Idrettskrets har sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening i
Nord-Trøndelag og 4H Nord-Trøndelag tatt denne utfordringen på alvor og arbeider
aktivt med utviklingen av befolkningens helse og livskvalitet og utviklingen av aktive og
attraktive lokalmiljø. ..

Mål:

Å øke antall fysisk aktive

"Innen 2010 skal minst 80 % av befolkningen i NT over 6 år være i fysisk aktivitet
minst to ganger i uken"

Idrettslag
Hvilket idrettslag er det sprekeste i Nord-Trøndelag?
Alle nordtrønderske idrettslag er påmeldt til denne uhøytidelige konkurransen.
Her gjelder det å få flest mulig av idrettslagets medlemmer til å trimme og registrere 30.
minutters fysisk aktivitet to ganger i uken eller mer.
Vinneren av konkurransen er det idrettslaget som har størst prosentvis deltakelse.

www.norges-sprekeste.no
------------------------------------------------------------------------------------------Trimkortsesongen.
Nå er det på tide å levere inn trimkortene.
Lever dem på Husby og legg ved
80 kr pr krus for den som ønsker det.
Fra 15. november vil noen poster
bli tatt inn, da de trenger en oppussing.
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Allidrettsgruppa.
-------------------------------------------------------------------------------------------KLP / PENSJON / FORSIKRING
Møte for ansatte i Leka kommune Onsdag 14.november kl 1800.
Tema: KLP/ Pensjon og forsikring v/ Jan Tore Skjærvik.
Hvor møte blir avholdt, kunngjøres på arbeidsplassene da dette avhenger av hvor mange som
melder seg på.
Arr: Fagforbundet Leka
--------------------------------------------------------------------------------------------

Brannvarslingsanlegget i Leka kirke er nå i full drift. Leka menighetsråd ønsker å takke alle
givere som har vært med å bidra med midler og gjort det mulig for oss å sikre kirken vår hvis det
skulle oppstå brann. En spesiell takk til Leka sanitetsforening som satte i gang kronerulling for
å få inn penger til dette formålet.
Hilsen Leka menighetsråd
--------------------------------------------------------------------------------------------

GUDSTJENESTER
04. november

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved sokneprest
Donata Faustmann. Nattverd, ofring

02. desember

Lysmesse i Leka kirke kl. 14.00 ved sokneprest
Donata Faustmann og konfirmantene. Kirkekaffe

02. desember

Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 16.00 ved
sokneprest Donata Faustmann. Kirkekaffe.

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

SUPERLØRDAG 3.11.07

Ungdomsprosjektet i Nærøy og konfirmanter på Leka inviterer alle mellom 13 og 18 til
superlørdag i idrettshallen kl 1100-1730.
Der blir det volleyballturnering. Det vil også være anledning til å bruke både klatreveggen og
bassenget. Dessuten blir mat for både kropp og sjel.
Ungdomsarbeider Edvard Grønseth og Sokneprest Donata Faustmann skal lede
arrangementet.
Påmelding som lag eller enkeltpersoner til Otto (98 48 49 08) eller Birgitte (99 45 97 78).
Velkommen til en trivelig dag!

tid for prat..?

Hei, jeg heter Donata, er soknepresten deres og tror nok at de fleste vet hvem jeg er.
Nå er det snart tredje gangen jeg får feire julegudtjenestene mine sammen med
menigheten. Jeg trives og har blitt kjent med mange utrolig hyggelige mennesker på Leka
og i Gutvik. Men jeg oppdager alt for ofte at jeg kjenner langt fra alle som bor i
kommunen. Det er nok sikkert en litt større utfordring å bli kjent med folk der man ikke
bor.
Derfor syntes menighetsrådet at det var en god idé å skrive litt i Lekaposten.
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Hvordan blir man kjent med noen? Kanskje går det lettest å slå av en prat over en kopp
kaffe eller te. Særlig nå i mørke høsttider kan det være koselig å sette seg ned med noe
varm drikke og ta seg tid for å prate.
Hva snakker man med presten om? Alt og ingenting. Ikke noe spesielt. Hvordan det går i
fjøset, hvor du har vært hen i syden eller hvordan ting var på Leka før i tida.
Jeg har (som prester flest) en liten svakhet for prating.. :) Og jeg hadde gledet meg hvis
noen hadde lyst til å slå av en prat med meg! Det må ikke være en spesiell anledning.
Det å bli kjent er spesiell nok.
Det er litt vanskelig for meg å gå rundt i kommunen å banke på dører. Da tror de fleste
noe tragisk har skjedd. Og dessuten vet jeg aldri når det passer.
Men hvis dere ringer meg på 92 01 24 81, kunne vi finne et tidspunkt for å ta en kopp
kaffe sammen. Enten på kirkekontoret eller hjemme hos dere.
Så alle som har lyst til å drikke kaffe og prate litt og som har litt tid til overs oppfordres til
å ringe! Jeg gleder meg til å bli kjent med dere!
Hilsen fra Donata

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

Julebord 2007

Lørdag 24. november
Buffet – musikk og dans med Ray D. Parker fra USA og Bjørn Jens
Pris kr. 450,- (Kun ca 40 plasser.)
Lørdag 08. desember
Buffet – musikk Arne Leif og Arve
Pris kr. 400,--------------------------------------------------------------------------------------------

KINO FREDAG 11. november – UL LEKAMØY
1. forestilling
Fredag 16.11.2007
Varg Veum -Bitre blomster

Filmfakta
Skuespillere: Trond Espen Seim, Kathrine Fagerland, Bjørn Floberg, Endre
Hellestveit
Lengde: 1 t. 36 min.
Sensur: 11 år
Begrunnelse: Denne kriminalfilmen inneholder forfølgelsesscener og mord. Disse
scenene er skildret på en lite nærgående måte, og antas å ikke skremme 11åringer. Enkelte scener kan likevel virke opprivende på yngre barn, og filmen
frarådes derfor barn under 11 år.
Bitre blomster er den første filmen om Varg Veum. I Trond Espen Seims skikkelse
kommer forfatter Gunnar Staalesens privatetterforsker endelig ut av Bergensskyggene
og inn på det store lerretet.

Når fireårige Camilla, datteren til en fremstående politiker meldes savnet, trekkes
privatetterforsker Varg Veum nærmest ved en tilfeldighet inn i saken. Det er nemlig ikke
bare er datteren til politikeren Vibeke Farang som er savnet. Også elskeren hennes,
Karsten Aslaksen er som sunket i jorden etter et sent besøk samme kveld som Camilla
forsvant. Veum engasjeres for å finne den forsvunne elskeren som Varg snart finner
forskanset i en hytte på Voss. Aslaksen er imidlertid ikke i stand til å svare på spørsmål.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Det er med tilfredshet vi noterer at denne uanselige spalten ser ut til å ha sine lesere.
Enda hyggeligere er det at de samme lesere sender inn eksempler på ord som ikke
lenger brukes dagstøtt. Vi er også helt på linje med replikken fra Leka Opplevelser
der det gås til felts mot ”itj”, som er en slags uønsket ”plante”som prøver å snike seg inn
i dagligtalen i bygda. Et godt og sterkt innlegg tvers gjennom, der flere ting blir satt på plass.
Vi kunne knapt ha sagt det bedre selv.
Folk som har levd en stund, og dem blir det flere av statistisk sett, erindrer kanskje ennå at det var en
viss forskjell på talemålet på Haug og Solsem i forhold til enkelte ord og uttrykk nord på øya. Det var
sikkert naturlige årsaker til dette. Sørøyesfolket hadde fra gammelt nærmere kommunikasjon til Risvær
og Rørvik, mens en på Nordøya heller reiste til Rossvika for å handle.
Nok av det. Vi vil ikke la ”utabøgdes” ord og uttrykk slippe til, i alle tilfelle i dette hjørne av
Lekaposten.
Når denne spalten leses neste gang skriver vi allerede november. Den gode Lorents Didrik Klüver, som
ble introdusert i forrige utgave av dette utmerkede organ, har også gode ”Huusraad” for denne
måneden. Vi tillater oss å sitere et par av disse:
Stop nu til alle Aabninger og Huller for dine Fæhuse, at de ei blive for kolde til dine Kreature,
naar Frosten klemmer på det haardeste.
Vogt dig selv og dine Folk fra for meget Kakkelovnsvarme. En sterk Stuevarme er meget
skadelig, thi nu inneholde saadanne Værelser en ureen Dunstkreds, som ei bør for meget
ophedes, thi naar du kommer ind i den fra den frie og tynde luft, som nu indfaller, og du ofte
omvexler dermed, da vil snart Krime, Hoste og Betændelsessygdomme overfalde deg.
Dette skulle mane oss alle til forsiktighet, i det minste til snarlig å ta influensavaksine.
Så var det dagens ord og uttrykk:

Ord
Gunårsli’(stakkarslig), hikjilan (hælene), håkkulå (tjukk l - ankelen), svang (sulten), kalvbota
(baksiden av kneleddet), ronk’ (dongerijakke, knappet foran, helst med patentknapper av messing).

Uttrykk
Å værra opp i astern’ (å være spent, oppspilt). Innsendt av Anna Johnsen Solløs, Mjøndalen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hilser og gratulerer...
Hipp hurra for farmor Randi
som har bursdag 13. november.
Bursdagsklem fra Line og Julie

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bygdejulebord på Skei 2007
VI KAN BY PÅ FØLGENDE:

zJuleribbe med tilbehør
zKaffe og dessert
zBar med alle rettigheter
zUnderholdning
zLevende musikk
zPris: kr. 300,- (betales ved inngangen)
Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på butikkene, skolen, helsesenteret og
Lekatun, ellers er det mulig å ringe sentralbordet og melde seg på
– tlf 743 87 000, eller til Beathe Mårvik på tlf 951 09 887.

BINDENDE PÅMELDING INNEN TIRSDAG 20. NOVEMBER.
(Vi trenger minimum 50 påmeldte)

18- årsgrense
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å PYNTE SEG SKIKKELIG
LET FRAM PERLER, HANSKER, BOA OG STRASS
FINDRESSEN, SLIPS/SLØYFE, TØRKLE OG HATT

Arrangementet baserer seg på dugnad – er det noen som kunne tenke
seg å gi en hjelpende hånd i løpet av kvelden, bære ut/inn kopper og mat,
ei lita økt på kjøkkenet, koke litt kaffe etc.?
Dersom mange nok hjelper til, kan alle kose seg og ingen må jobbe hele
kvelden/natten. Meld fra til sentralbordet.
Et eventuelt overskudd går også denne gangen til et veldedig formål.
I fjor gikk overskuddet til brannvarslingsanlegget i Leka kirke.
Forslag til et godt formål mottas med takk!

Hilsen Tone, Venke, Siv, Solvår, Annette og Beathe
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MANDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1700-1800 - Småbarnstrim i Herlaughallen
1800-2000 - Åpen svømmehall - alle
2030
- STEP på 2T - Annette

ONSDAG
1830–2000 - Åpent bibliotek
1730-1830 - Allidrett fra 1.-5.klasse i Hallen
1830
- Step – Tone
2000
- Yoga – Beate/Marianne
1800-1900 - Åpen svømmehall – småbarn
1900-2000 - Åpen svømmehall – alle
2000-2100 - Åpen svømmehall – kun voksne
2000-2200 - Fotballtrening oldboys
FREDAG
2000-2100 - Åpen hall 8 klasse og oppover
Kino UL Lekamøy – 1-2 ganger pr mnd.
Se etter oppslag

NOVEMBER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Lørdag

03.
04.
06.
07.
10.
18.
21.
24.

TIRSDAG
1100–1300 - Åpent bibliotek
1500–1700 - Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1800-1900 - Svømmetrening 1-3 klasse
1900-2000 - Svømmetrening 2-8 klasse
1845
- Bodypump - Marianne/Tone
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
TORSDAG
2000
- Bingo
1845
- Bodypump – Marianne/Tone
1730-1830 - Fotball m/mer jenter 6-10 klasse
1830-2000 - Fotball m/mer gutter 6-10 klasse
2000
- Linedance i Herlaughallen
2015
- Spinn 45
2100
- Spinn 30
LØRDAG
SØNDAG
2000
- Bingo
2000-2100 - Badminton

Superlørdag kl. 1100-1800: konfirmanter og ungdomsprosjektet
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00
Åpent møte i Herlaughallen kl. 19.30 – LHL – salg av mat/kaffe
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Elgfest/dugnadsfest – Gutvik grendahus
Julemesse – arr. Bygdekvinnelaget i Leka
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Julebordsbuffet Vertshuset Herlaug, musikk Ray D. Parker og Bjørn Jens
Julemesse Gutvik grendahus

DESEMBER
Lørdag
01. Bygdejulebord på Skei
Søndag
02. Lysmesse Leka kirke kl. 1400 – kirkekaffe
Adventsgudstjeneste i Gutvik bedehus kl. 1600 - kirkekaffe
Onsdag
05. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Fredag
07. Julebord ”vi over 60”, UL Lekamøy. Arr. Leka Sanitetsforening
Lørdag
08. Julebuffet Vertshuet Herlaug, musikk Arne Leif og Arve – dersom nok påmelding
Søndag
09. Julegrantenning Gutvik grendahus
Lørdag
15. Julebord Gutvik
Onsdag
19. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
Mandag
24. Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 12.00 – barnegospel deltar
Tirsdag
25. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 11.00

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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