Utgiver: Leka kommune

Dato: 17.09.10

Nr: 17/10

Leka - geologisk nasjonalmonument?

Leka er med blant 10 nominerte i kåringen av et Geologisk nasjonalmonument.
Vårt store geologiske mangfold har betydd mye for nordmenn gjennom hundreder og
tusener av år. Det er derfor på høy tid at vi øker oppmerksomheten rundt våre geologiske
severdigheter og vår felles geologiske nasjonalarv. For ytterligere å fremheve betydningen
av norsk geologis bidrag til samfunnets velstand starter nå også kåringen av et Geologisk
nasjonalmonument.
Avstemninga mellom de ti kandidatene vil vare fram til onsdag 22. september.
Dette kan bety mye for heimplassen vår og for utvikling av reiselivsnæring og
arbeidsplasser i framtida! Oppfordrer derfor alle til å stemme hver dag!
Gå til www.ut.no og avgi din stemme!
Alle kandidatene vil bli nærmere presentert i programmet «Ut i naturen» på NRK1 21.
september.
SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 24. september
FREDAG 01. oktober

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 01.10–15.10–29.10–12.11–26.11–10.12-23.12.
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

OFFENTLIG ETTERSYN
Det er mottatt til uttalelse søknad om utvidelse av oppdrettslokalitet
14245 Jakobsteinsvika 65o06.811`N 11o47.574`Ø Euref89/WGS84
Søker er Marine Harvest Norway AS 959352887. Det søkes om utvidelse fra 4 680 tonn til
5 460 tonn lokalitetsbiomasse.
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn ved resepsjonen på Lekatun, Leka.
Eventuelle merknader sendes skriftlig til Leka kommune, utviklingsavdelingen, 7994 Leka
innen 8. Oktober

--------------------------------------------------------------SYKEPLEIER – 100 % vikariat i turnus.

På Leka sykestue og hjemmesykepleier søker vi en engasjert og positiv medarbeider til ett
års vikariat da en av våre medarbeidere er ute i svangerskapspermisjon.
Vi er en blid og trivelig liten gjeng som trives sammen på jobb.
Akkurat nå har vi ett vikariat ledig for tiltredelse snarest, varighet frem til 01.09.11.
Ca halvparten av stillingen er på natt, resten dag og aften.
Vi ser det som en fordel om du behersker Profil, men ingen betingelse
Kommunen har rekrutteringstiltak for sykepleiere. Det er ønskelig med førerkort kl B da det
er felles turnus for institusjon og hjemmesykepleien.
Rekrutteringstiltak: Det gis 6 års antesipert lønnsansiennitet ved tilsetting.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf 74387217.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune
v/personalkonsulent, 7994 Leka eller kirsti.hoff@leka.kommune.no
Søknadsfrist 20.09.10

--------------------------------------------------------------Tilkallingsvikarer
Leka kommune har i perioder behov for flere tilkallingsvikarer innen renhold. Tilkallingsvikar
vil bli kontaktet ved behov når faste vikarer ikke er disponible. Opplæring vil bli gitt.
Interesserte kan henvende seg til personalkontoret
Tlf.74 38 70 24 eller kirsti.hoff@leka.kommune.no

--------------------------------------------------------------Anbud

Leka kommune ønsker å innhente tilbud på følgende graveoppdrag i Gutvik:
- ved Sverre Bakken, avløpsledning 150 m til pumpestasjon, graving for pumpestasjon
og graving under Lakseelva
Evt spørsmål rettes til Flaviu Borlea, tlf 743 87 018
Frist for innlevering av tilbud fredag 1. oktober, tilbud sendes Leka kommune v/ teknisk
etat, 7994 Leka.
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Invitasjon til Kveldskafé
Mandag 11. oktober kl. 1800 – Lille Herlaughall.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til kveldskafé med
følgende tema som orientering:
NAV v/ Janne Hansen

Ledsagerbevis
Sysselsettingstiltak
Varig tilrettelagt arbeid VTA
Refusjon kjøregodtgjøring til sykehus og lignende

Pleie- og omsorg v/ Tove Kvaløy

Hjemmebaserte tjenester, BPA, støttekontakt,
TT-kort

Mental Helse Vikna v/ Åge Høukø

Orienterer om Mental Helse

Det serveres kaffe og noe attåt.

Hjertelig velkommen!
Hilsen
Linda Hansen, Grete Johansen, Kirsten Pettersen, Bente Martinsen,
Ann Beate Tangen Kowalk, Tove Kvaløy

--------------------------------------------------------------Leka Ungdomsråd LUR hadde møte lørdag 11.september.
Nytt styre består av:

Lotte Audne Hamnes,
Jon Martin Thorsen,
Simen Fjeldstad,
Amund Ludvigsen,
Jannicke Juliussen,
Ingeborg Husby,
Julie Mårvik Pettersen,
Julie Johansen,
June Nordlund Hagen,
Maylinn Juliussen,

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
leder elevrådet
nestleder elevrådet
1. vara
2. vara
3. Vara

LUR består av til sammen sju ungdommer heimehørende i Leka. Fra Leka barne- og
ungdomsskole møter leder og nesteleder i elevrådet. De øvrige fem medlemmer velges av
og blant alle ungdommer som er bosatt i Leka kommune, med ungdomsskolen som nedre
aldersgrense, og utløpet av det året personen fyller 30 år som øvre aldersgrense.
Ungdomsrådet skal jobbe for å fremme interessene til barn og unge i Leka overfor
kommunale myndigheter og andre instanser.
Leka, 16.09.10
Beathe Mårvik, sekretær
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Referat fra storforeldremøte Lille Herlaughall 2. september kl. 2000-2215
20 foresatte møtte til storforeldremøte.

Orientering fra Trygg Trafikk ved Idar Ertsås
Idar Ertsås fra Trygg Trafikk og lensmann Ole Kr. Holand orienterte først om møte med ungdomsskolen
samme dag, og stand ved Coop Leka med demonstrasjon av ”Velte-Petter”.
Små- og mellomtrinn og barnehagen fikk besøk av Trygg Trafikk dagen etter.
Trafikksikkerhet handler om holdninger – Ertsås var klar på at han hadde et ønske om at trafikksikkerhet
en gang ville bli fast emne/tema i barnehagene og som fag på skolene.
På nettsiden til Trygg Trafikk kan man finne forslag på opplegg til elever fra 1. til 10. klasse og for
barnehager: www.tryggtrafikk.no
Foresatte ble utfordret med et spørreskjema relatert til egenvurdering av ”Hvordan er jeg som voksen i
trafikken?” – noe som ga grunnlag for ettertanke for de aller fleste av oss. Det ble også utdelt
informasjonsmateriell til alle frammøtte.
Alle som svarte på spørreskjema var med på trekning av premier, heldige vinnere var:
T-skjorter - Kurt og Hans
Refleksvester - Ida og Kristin
Sykkelhjelmer - Sissel og Ellen
Valg av representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
FAU skal være sammensatt av til sammen 5 foresatte valgt av og blant foresatte på
årsmøte/storforeldremøte rett etter skolestart hvert år.

Følgende ble valgt inn i FAU skoleåret 2010/2011:
Ida Skorstad Strand, Ellen Frisendal, Aud Linda Totland Hårstadstrand, Annette T. Pettersen og
Beathe Mårvik.
Eventuelt
Det fremkom følgende spørsmål/tema i møtet:
Har elever fri tilgang til internett i skoletida/friminutt? Finns det ”filter” som begrenser tilgang til
nettsteder som ikke er egnelig for barn?

Det er pr i dag ingen sperring/filter på elevnettet. Det ble i vår vedtatt nytt IKT-reglement for
skolen som regulerer elevenes PC-bruk i skolen.
Reglementets formål er å hindre utilsiktede og uønskede hendelser, og beskytte brukere og
trygge den pedagogiske læringssituasjonen.
Reglementet beskriver elevers rettigheter, plikter og hvilke konsekvenser som følger ved brudd
av disse reglene. IKT-reglement skal gjennomgås og underskrives av elever og foresatte i starten
av hvert skoleår.

Skolelunsjen hver tirsdag har vært et godt tilbud i regi av BUT, med hjelp av foresatte på dugnad. Det
er ønskelig å få skolelunsjen tilbake – og gjerne et utvidet tilbud.

FAU bes etterspørre utarbeidet beregning for kostnader med daglig skolelunsj, eventuelt noen dager pr
uke, og arbeide videre for å få skolelunsjen tilbake.
Det er fremdels en del uro på skolebussen, bussregler må tas opp som tema blant elevene.

FAU setter bussreglene inn i Lekaposten på nytt.

Foreldrestyrt skole; foresatte ønsker å kunne komme inn i skolen og oppleve skolehverdagen. Kanskje
det kan være mulig at foresatte kan steppe inn som vikarer når lærere er på kurs?
Leka, 09.09.10
Beathe Mårvik, sekretær

FAU hadde møte 15. september og konstituerte seg slik:
Ellen Frisendal
Ida Skorstad Strand
Beathe Mårvik
Aud Linda Totland Hårstadstrand
Annette T. Pettersen

- leder
- nestleder
- sekretær
- medlem
- medlem

Leka, 16.09.10
Beathe Mårvik, sekretær
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BUSSREGLER
FAU er gjort oppmerksom på at ikke alle overhoder bussreglene, og at det forekommer mobbing,
bråk og ukvemsord på bussen. Dette medfører at mange av de yngste elevene føler det utrygt å ta
buss til og fra skolen, og gruer seg, ikke vil være med. FAU vil med dette minne om bussreglene.
Og bussreglene er som følger:
1. Stå i ro når bussen kommer og til den har stoppet.
2. Gå rolig inn og finn en ledig plass. Ta sekken i fanget eller under beina.
3. Sitt rolig i setet.
4. Alle har rett til å få være i fred på bussen. Si fra hvis noen blir plaget.
5. Ikke reis deg før bussen har stoppet. Gå rolig ut.
6. Gå ikke over veien før bussen har kjørt.

--------------------------------------------------------------Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til Leka sykestue
onsdag 22. og torsdag 23. September.
For timebestilling ring mobil 901 52 243

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

Nav Leka er stengt onsdag 29.09.10
---------------------------------------------------------------

Kjære sangervenner!
Leka Blandakor
starter sangeråret med informasjonsmøte i
Lille Herlaughall tirsdag 21.september kl.20.00
Seminar 1.-3.oktober
Julekonsert
Prosjekt Shetland
Alle korinteresserte ønskes hjertelig velkommen!
Vi tar gjerne imot nye sangere på alle stemmegrupper.

--------------------------------------------------------------Timeplan 2T Leka IL høsten 2010
Kl
19:30

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Step/zumba
Annette

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Spinn 45
Willy/Kjell Arve

Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk.
Kan benyttes i åpningstiden. Vil du heller sykle når det er step, så kom og gjør det!
Priser:
Voksne (1 vgs og oppover)
Enkelttime
kr. 50,1. mnd
kr. 200,-

Ungdom
Enkelttime
1 mnd

kr. 20,kr. 50,-

Åpningstider:
Mandag: kl. 19.30 – 2030
Tirsdag: kl. 19.30 – 2030
Torsdag: kl.19.30 –2030

Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening! 
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Etterlysning
Lekaposten har fått en henvendelse fra Mary-Ann Ressem hvor hun ber om hjelp til
å identifisere personer på noen bilder.
Vet du hvem som er avbildet – ta kontakt med Lekaposten (tlf 743 87 000) eller
pr e-post: post@leka.kommune.no
Bildene blir kanskje litt vanskelig å se i Lekaposten – men det er mulig å komme på
Lekatun å få se bildene.
Beathe Mårvik
Jeg mener det er min
onkel Peder Johansen
som står til venstre.
Damen er for meg
ukjent.
Den andre gutten er
kanskje min onkel
Jan, men det er jeg
veldig usikker på.
Har vist bildet til
familie på Leka, men
vi kunne ikke finne ut
hvem det var.
Peder er født i 1910
og Jan i 1930, sønner
til Fredrikke og Johan
Larsen i Botnet.

Bak: Johan Larsen
(min bestefar)
En Furre?? og så
Peder Johansen
(sønn til Johan)
Foran: Hanna Larsen
(datter til Johan)
men hvem er de to
andre damene??
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Ungene foran er
mine tanter og
onkel.
Kvinnen ytterst bak
er min bestemor
Fredrikke Larsen
Mannen ytterst bak
er min bestefar
Johan Larsen.
Den gamle mannen
er Lars Hansen, far
til Johan.
Men hvem er de to
damene i midten??

Bildet fra onkel Peder
sin konfirmasjon.
Onkel Peder ble
konfirmert i 1925.
(Han er ikke med på
dette bildet).
Men jeg vet det er fra
hans konfirmasjon pga
et annet bilde som han
er med.
på bildet er Fredrikke
og Johan Larsen med
sine barn Jan, Helga,
Laura og Jofrid.
Ytterst til høgre står
Johan sin søster Signe
Larsen eller Schei som
hun kalte seg.
Bak Fredrikke står min
onkel Jan Martin.
Men det står også tre
andre gutter bakerst.
Dem vet jeg ikke hvem
er.

--------------------------------------------------------------TV-AKSJONEN TRENGER DEG, BLI BØSSEBÆRER 24. OKTOBER!
Hvordan ville du klart deg om du måtte flykte fra alt du eier og har? Om du bare var én av flere hundre
tusen mennesker som måtte kjempe for å få det lille som var å få av hjelp?
I dag er over 43 millioner mennesker på flukt på over landegrenser eller i eget land på grunn av krig og
konflikt. Pengene fra TV-aksjonen vil bli brukt i syv av de hardest rammede landene i verden, i tillegg til å
kunne starte hjelpearbeid i land hvor nye konflikter oppstår.
Søndag 24. oktober kan du gjøre en innsats og gi ditt bidrag. Da er det klart for årets viktigste søndagstur.
100 000 bøssebærere skal besøke landets 2 millioner husstander i løpet av noen få timer. Pengene vi
samler inn går til de som trenger det aller mest.
Ring sentralbordet på Lekatun og meld deg som bøssebærer.
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SØKE – KJØPE – SELGE - LEIE:

.

Slummen fritidsklubb skulle gjerne hatt et pengeskrin – er det noen
som har ett å gi bort?
Kontakt Lotte: 97160035

--------------------------------------------------------------Åpningstider Expert Leka:

Mandag:
Onsdag:
Fredag:

0900-1530
0900-1530
0900-1530

Diverse DVD Filmer til 99,- Stk
Moccamaster fra 799 – 1690,Digital kamera fra 999-1999,Speilreflekskamera SONY DSLRA450L NÅ 4999,- Før 5499,CANON EOS1000 3999,ALLE matte lypærer til 10,Vannkoker WILFA 299,Nintendo WII SORT M/SPORTS/SPORT RESORT 1799,Ladestasjon WII:349,Action pack WII: 399,Mario kart WII:599,Vi har mange gode TILBUD og flotte varer, så ta turen innom!
Mvh Expert Leka

TLF: 74399700

--------------------------------------------------------------Enebolig evnt. fritidsbolig til salgs evnt. leie. Solrik. Naturskjønn.
Prisinformasjon
Prisantydning: 450 000,Verditakst: 1 070 000,Låneverdi:
400 000,-

Fakta om boligen
Selveier, Enebolig, 4 rom, 3 soverom, Primærrom 91m², 1 Etasje + kjeller
Byggeår 1971, Renovert 1995, Tomt selveier 1.100m²
Kommunenr 1755, Gårdsnr 9, Bruksnr 51.Fasiliteter
Terrasse, Barnevennlig, Garasje, Vedfyting og elektrisk.
For spørsmål /visning, Kontakt:
Inge tlf:743 99 675 mob. 91 14 27 10
Greta tlf: 743 99 383
Reidun tlf: 743 99 379 arb:743 87 027
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GUDSTJENESTER
Søndag 03.10 kl. 11.15

Leka kirke – Høsttakkefest
Utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene
Kirkekaffe
Ide dugnad trosopplæring i Leka menighet

Søndag 07.11 kl. 11.15

Leka kirke – Allehelgensgudstjeneste

Søndag 21.11 kl.

Leka kirke – Familiegudstjeneste
Opplegg med førsteklassen

Søndag 05.12 kl. 14.00

Leka kirke - Lysmesse

Torsdag 09.12 kl.

Leka kirke - Vi synger jula inn v/Donata Faustmann

Torsdag 16.12 kl. 1200
kl 18.00

Leka kirke - Barnehagen
Skolegudstjeneste

Fredag 24.12

Leka kirke - Julegudstjenste
Leka sykestue

kl. 1200
Kl. 1300

--------------------------------------------------------------Invitasjon til idémyldring – trosopplæringsplan
Søndag 3. oktober Leka kirke – etter høsttakkefesten

Alle menigheter skal utarbeide lokal plan – som beskriver tilbud som har et
omfang og en hyppighet som gir en jevn og forutsigbar kontakt med barna,
ungdommene og familiene som trosopplæringen retter seg mot. Planen skal
utformes ut fra menighetens særpreg, ressurser og behov. Menighetsrådet er
ansvarlig for at en slik plan blir laget, men er avhengig av gode forslag.
Leka menighetsråd håper riktig mange vil være med på en slik dugnad for å
utarbeide en lokal plan for vår menighet. OG ANSVAR
Alle skal få lære å kjenne den troen de er døpt til. For å ivareta det ansvaret trengs en nasjonal
satsning som fornyer og styrker trosopplæringen. Dette var en grunnleggende forutsetning for at
Stortinget i 2003 vedtok en reform for trosopplæring som alle døpte barn og unge kommer til å
merke at de er en del av. Trosopplæringsreformen skal nå gjennomføres over hele landet.
Reformen innebærer at menigheten skal gi tilbud om trosopplæring til alle døpte fra 0 til 18 år.
Det vil si at de døpte langt oftere enn tidligere vil få tilbud fra menigheten som gir dem mulighet
til å erfare og oppdage hva det betyr å være døpt. Gjennom trosopplæringsreformen ønsker
kirken at barn og unge skal oppleve å høre til i en raus og tydelig kirke. En kirke hvor det viktigste
er at Gud er kjærlighet og barn og unge får erfare at de er skapt av Gud, elsket av Gud og har
uendelig verdi. Et så stort løft trenger folk som er villige til å ta i et tak. Når de ulike tilbudene
skal gjennomføres, vil det utfordre alle – også foreldre og foresatte – til å delta som frivillige
medarbeidere. Det gir anledning til fellesskap – og en sjanse til å dele opplevelser med barn og
unge. Menighetens lokale plan for en systematisk trosopplæring for alle døpte 0–18 år utformes ut
fra menighetens særpreg, ressurser og behov. Menighetene utgjør et stort mangfold og har svært
ulike utgangspunkt for å utvikle en trosopplæring i tråd med denne planens intensjoner.
ALLE døpte jenter og gutter. De rolige – og de rampete. De som er glad i å synge – og de som
absolutt ikke er det. De sjenerte – og de utadvendte. De som kjenner seg hjemme i kirken – og de
som aldri har merket at de hører til en menighet. De som har behov for noe tilrettelegging – og
de som har behov for mye. Alle skal få oppleve, lære og erfare, og alle skal kjenne at de hører til.
Vi deler tro og undring
Vi deler kristne tradisjoner og verdier
Vi deler opplevelser og fellesskap
Vi deler håp og kjærlighet

VISJON:
En raus og tydelig kirke der
barn og unge lever livet i
tro, håp og kjærlighet.
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Vi hilser og gratulerer...

Vershuset Herlaug

Kjære Julie
Gratulerer så mye med 15-årsdagen den 26. september.
Stor bursdagsklæm fra Line og mamma – vi e kjæmpegla i dæ.
Hipp hurra for farfar Alfred som har bursdag den 19. september.
Bursdagsklem fra Line og Julie
Siv Anita
Gratulerer med dagen den 25. september
Bursdagsklem fra ”DreamTeamet”
Til Alfred
Gratulerer hjerteligst med dagen lørdag 19. september
Hilsen Randi
Julie Mårvik Pettersen
Gratulerer med 15-årsdagen den 26.09.
Hilsen farmor og farfar

--------------------------------------------------------------NORD-TRØNDELG TEATER KOMMER TIL LEKA
TORSDAG 18. NOVEMBER HERLAUGHALLEN KL. 1800
Da vises forestillingen:

Vinterreise – Vårdrøm

Dette er et stykke om Fredrikke Marie Qvam (1843 – 1944), stifteren av Norske Kvinners
Sanitetsforening og sentral i kampen for norsk stemmerett for kvinner.
Hun var født i Trondheim, men familien flyttet til Steinkjer da hun var 6 år gammel.
Fredrikke var en viljesterk ung dame som allerede som 14/15 åring var hemmelig forlovet med sin
huslærer, Anton Qvam, seinere norsk statsminister i Stockholm. Vi følger Fredrikke på en reise
hun foretok sammen med sine to gjenlevende barn, Louise og Olaf, gjennom Europa og helt til
Algerie. Sønnen var alvorlig syk og en lege rådet henne til å tilbringe vinteren i et varmere klima.
En hasardiøs tur. Hun fraktet en jernseng for sin sønns skyld, på tog og båt. I dag vet de fleste
hvor kaldt det kan være om vinteren i ”syden” og Algerie ble heller ikke som forventet, det ble
mange overraskelser.
Det var først seinere Fredrikke Marie Qvam stiftet Norske Kvinners Sanitetsforening. Hennes
opplevelse med å miste barn gjorde at hun startet den foreningen som har tatt initiativet til og
fått bygget mange sykehus landet rundt.
Foreningens motto:

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Når dette kommer ned på papiret er høsten så absolutt over oss. I går var det
Fingergullmesse, i middelalderen en av de viktigste kirkelige høytidene,
i morgen er det Korsmesse om høsten, også det en kirkelig høytid, om ikke så påaktet som
førstnevnte. Den landlige allmue har forhåpentlig ved disse tider fått det meste av avlingen i hus.
Vi andre som ikke har det ”jordiske” som hovederverv må etter hvert beklage oss på kjølige og
våte dager.
Ute i verden har høstflommen nådd India og i Sverige står en foran riksdagsvalg. Her hjemme
har statsministeren fint besøk av fattige kolleger som tas i mot i hagen på den nye boligen for
landets fremste politiker hvor han bor på framleie, i alle fall et par år til.
På den mer lokale arena skjer det ikke så mye om dagen, selv er vi mest opptatt av å stemme
Leka fram som stedet for Norges geologiske nasjonalarv. Både vi og gammelforden innser at vår
gjesteopptreden her har vart lenge nok, det går både på humør og støtdempere løs ettersom
høsten skrider fram.
De største syndene, de som det er vanskeligst å få tilgivelse for, er unnlatelsessynder, skal en
vismann ha sagt en gang. Det vi tenker på i den sammenheng er ikke bare veiene på yttersida.
Vi var gjennom mange år noe involvert i bevaringen av gammelskolen på Leknes. Gjennom
pågående oppsøkende virksomhet, noe intensiv tigging og aktivitet ellers kom det inn så mye
penger at restaureringsarbeidet kunne starte. Utvendig framtrer vår barndoms skole i noenlunde
anstendig forfatning. Skolen er for øvrig en donasjon fra kommunen til Leka Bygdemuseum. Det
ble gjennom Gammelskolens Venner tatt initiativ for at restaureringen av skolen skulle fortsette
innendørs, med innlegging av vann, ordning av avløp, bygging av toaletter samt oppussing av
rommene. Vennene skal disponere et brukbart pengebeløp som sammen med annen tilføring av
nødvendige midler fra kommunen og andre kunne danne starten på dette arbeidet. Ved møter
med kommunens politiske ledelse for flere år siden ble det omtrent lovet at kommunen ville ta
kostnadene med både vann og avløp.
De planer Vennene hadde gikk ut på å få innredet småklasserommet til et slags skolemuseum,
mens storklasserommet kunne benyttes til organisatoriske og kulturelle aktiviteter. Vi vet ikke
hvordan saken står i dag. Det synes som om en viss sløvhet har utviklet seg her. Behovet for
initiativ er så absolutt til stede. Vi er klar over at museets styrende organer også har andre ting
på sin tiltaksliste. De midler som Gammelskolens Venner har hånd om er øremerket til skolen og
kan bare brukes der. Om ikke en eller annen tar tak i saken bør Vennene overveie en henstilling
om at Gammelskolen overføres til en egen stiftelse, frigjort fra museet, slik at en på den måten
kan komme i gang igjen. Vi vil følge denne saken videre framover og kanskje driste oss til å
fremme et eller annet forslag. Slikt har jo hendt før!
Vår trofaste,aldri sviktende rådgiver i spørsmål som har med landallmuen å gjøre, Lorents
Didrik Klüver, har dette enkle råd for september:

Rødder af Lægedomsurter bør nu optages, thi Kraften af Stilkene ere alt
nedstegne i Roden.
Ord
Graksi (avfall ved trandamping), kves (lang e, veps), trauri’ (både trist og vanskelig),
vanvøl (tjukk l, lang ø, liten respekt for, mislike)

Uttrykk
Hain va’ kji rekti heil ve’ beine’ (Han var ikke til å stole på)
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MAN

0900
1100
1130
1100
1930

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

TIR

1100
1200
1100
1500
1930

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1300 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
spinn 45 - 2T

ONS

0900
1100
1100
1830
1830
1900

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 2000 badminton
–1945 åpent bibliotek
- 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun

TOR

1100
1100
1130
1930
2000

- 2300 åpen solstudio – Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
spinn 45 - 2T
-------- bingo på Skei

FRE

0900 – 1530 NTE Expert open
1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong – Ludmia

LØR

1100 - 2100 åpen solstudio – Lidia
1100 - 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
1200 – 1400 Leka Steinsenter åpent(mai-sep)

SØN

1100 - 2100 åpen solstudio – Lidia
2000 -------- bingo på Solsem
1830 – 2000 badminton

SEPTEMBER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

20
21
22
23
30

Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Informasjonsmøte Leka blandakor – Lille Herlaughall kl. 2000
Fotpleier Margrethe Edvardsen er på Leka sykestue
Fotpleier Margrethe Edvardsen er på Leka sykestue
Senior Shop kommer til Leka Sykestue

OKTOBER
Søndag

03

Tirsdag
Mandag
Uke 42
Mandag

05
11
18-24
18

Leka kirke kl. 1115 – høsttakkefest – utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene, med
kirkekaffe – idedugnad trosopplæringsplan for Leka menighet
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Kveldskafé – Lille Herlaughall kl. 1800
Skolens høstferie
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

02
07
15
18
19
21
23

Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. 1115 – allehelgensgudstjeneste
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Nord-Trøndelag Teater, viser Vinterreise - Vårdrøm Herlaughallen kl. 1800
Seniorklær ved Alec og Alise kommer til Leka Sykestue
Familiegudstjeneste – opplegg med 1.klassen
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030

05
07
09
13
16

Leka kirke kl. 1400 – lysmesse
Formannskapsmøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. ---- - Vi synger julen inn
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Leka kirke kl. 1200 – barnehagen
Leka kirke kl. 1800 - skolegudstjeneste
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030
Julegudstjeneste Leka kirke kl. 1200 – Leka sykestue kl. 1300

NOVEMBER
Tirsdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
DESEMBER
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Fredag

20
24

Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i
aktivitetskalenderen – og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger,
så unngås unødvendige ”kollisjoner”.
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