TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka Kommune

Dato: 19/01/2007

Nr: 01/07

Lørdag 27. januar kl. 15.00 braker det løs med
ungdommens kulturmønstring på Solsem.
HER FÅR ALLE MULIGHETEN TIL Å SE HVA BARN
OG UNGE I LEKA HOLDER PÅ MED – BÅDE PÅ SCENE
OG I FORM AV UTSTILLINGER.
HOLD AV ETTERMIDDAGEN OG
TA MED DEG ALLE DU KJENNER OG KOM Å SE!
Salg av mat og drikke

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 25. januar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 02. februar
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
UNNGÅ RESTSKATT FOR 2007 - DET ER BEDRE Å FÅ TILGODEBELØP!
Skatteetaten har nå sendt ut skattekort for 2007.
OBS: Det er viktig å kontrollere at grunnlaget for skattekortet er riktig - er oppført inntekt,
fradrag, formue og gjeld korrekt? AT SKATTEKORTET ER KORREKT ER
SKATTYTERENS ANSVAR.
Er du i tvil - få vurdert, ev. regulert skattekortet. Endringsskjema (med grunnlagene) kan
benyttes til å endre skattekortet ved å sette inn de reelle tall, og sende skjemaet til
ligningskontoret.
For å få skattekortet hurtigst mulig, benytt internett - www.skatteetaten.no/skattekort.
Pinkoden ble utsendt sammen med skattekortet (den kan du også bruke på DIN SIDE),
men kan også bestilles via internett eller SMS.
Er du skoleelev og trenger frikort, kan dette enklest bestilles på SMS, skriv: FRIKORT
mellomrom fødselsnummer (11 siffer) og send til 2080.
Har du vært næringsdrivende og fått utskrevet forskuddsskatt, men har avsluttet
næringsvirksomheten - eller gått over fra å være lønnstaker til å være næringsdrivende,
korriger endringsskjemaet for forskuddsskatten på internett, eller send skjemaet til
ligningskontoret.
TABELLKORT FOR FORSKUDDSTREKK MÅ IKKE BENYTTES HOS 2 ELLER FLERE
ARBEIDSGIVERE SAMTIDIG! (DET FØRER TIL RESTSKATT)
Ønskes høyere skattetrekk kan arbeidsgiver foreta ekstra skattetrekk dersom du ber om
dette.
VEDR: 2006: Viser utregning at det blir restskatt for 2006 er det mulig å betale inn
tilleggsforskudd innen 30. april 2007 (unngår da rentetillegg som ikke er fradragsberettiget).
Du kan også inngå betalings- eller trekkavtale med Skatteoppkreveren så tidlig som mulig.
Skattekort/Forskuddsskattendringer: Namdal ligningskontor 81581816
Betaling av skatt Skatteoppkreveren i Leka 743 87011, fax 743 87010
--------------------------------------------------------------------------------

FOTPLEIER MARGRETHE EDVARDSEN KOMMER TIL LEKA
SYKESTUE ONSDAG 24. og TORSDAG 25. JANUAR
For timebestilling ring mobil 901 52 243
--------------------------------------------------------------------------------

SERVICE – JUSTERING HØREAPPARAT
Audiograf Hildegunn Gjertsås har startet opp på Kolvereid.
Hun tilbyr stell og justering av høreapparat. Om du er interessert kan hun komme
hjem til deg for å teste apparatet.
Pris: service
kr. 200,justering
kr. 400,Da er kjøring inkludert med kr. 50,-.
Er dette tilbudet noe for deg – ring 743 87 200 (sykestua) og meld din interesse.
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Erna og Britt
hørselskontakter

3

Info fra Landbrukskontoret
Gårdskart
Før jul fikk alle eiere av landbrukseiendom tilsendt et gårdskart. Dette må dere se på
slik at eventuelle feil/mangler blir oppdaget. Dersom du ikke finner feil, kan du beholde
kartet. Ved feil/mangler noterer du disse på kartet eller beskriver de på baksiden av
kartet. Kart med rettelser skal leveres til landbrukskontoret.
Altså: Gi tilbakemelding til landbrukskontoret både om kart og jordregisterdata er
korrekt og ved eventuelle feil/mangler på kartet. Frist for tilbakemelding er 05.02.07
Tilskudd til kjøp av statlig melkekvote
Mangler dokumentasjon på betalt kvote fra flere som har søkt om tilskudd. Tilskudd
blir ikke utbetalt før dokumentasjon er levert landbrukskontoret.
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning, ferie og fritid
Søknadsfristen er som vanlig 20. januar. Denne ganger faller søknadsfristen på en
lørdag, og fristen blir derfor forlenget til påfølgende første virkedag, som er mandag
22. januar 2007. Trekk for for sen levering blir iverksatt fra og med 23. januar 2007.
Ved spørsmål – ta kontakt!
Hilsen Tone

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

RL Service på Kolvereid søker etter transportør/samarbeidspartner
på Leka for utkjøring av varer.
RL Service er et nystartet transport/bud-firma med leveringsruter mandag-fredag på
strekningen Kolvereid – Rørvik – Salsbruket - Ottersøy - Foldereid – Heilhornet.
Mandag, onsdag og fredag er det levering også til Sørhorsfjord, Gutvik/Leka og Terråk. RL
Service er da i Gutvik til 08.25-ferga for levering til øya.
Rimelig levering av ordinært gods, hvite-/brunevarer.
Kontakt Rune, tlf 99 58 12 92
-------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo pr.: 18.01.07

kr.

87.258,-

Siden sist har følgende betalt:
Bygdejulebordets overskudd
Anna Johnsen Solløs
Roy Allan Skaret

KONTONR. Kronerulling Leka menighet:

4202 01 16964.
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Informasjon fra Helge Thorsen – Prosjektleder næring
Når dette skrives er jeg inne i min andre uke som prosjektleder – naturlig nok har det meste av tiden
gått med til å sette seg inn i saker, samt forberede en strategiprosess som i første fase er rettet inn
mot kommunestyret. Dette ble gjennomført i kommunestyret den 17. dm.
Neste fase er planlagt som en mini ”Lekakonferanse” der innbyggere og næringsliv vil bli invitert.
Datoen for dette blir 9. Februar - så merk dere denne dato!! MER INFO KOMMER
Denne ”konferansen” kommer til å bygge på resultatene kommunestyret kom fram til.
Målsetning for begge fasene er en felles visjon, misjon og posisjon - som både kommunen,
innbyggere og næringsliv kan slutte seg til - og identifisere seg med.
•
•
•

Med visjon for kommunen. så mener vi hva vi ønsker å strekke oss etter – ”merkevaren” som
skal kunne brukes enten vi selger reiseliv eller fisk - eller arbeider i skolen, eller i kommunen
for øvrig.
Misjon for kommunen (les forretningsidé – hva skal kommunen drive med i forhold til
utvikling og næring generelt.)
Utforme posisjonen - les der vi ønsker at Leka skal være 5-10 år fram i tid.

Hele prosessen tar utgangspunkt i ”Leka konferansen” og hvordan vi skal komme videre. – Og den
er innrettet slik at vi bør kunne bruke resultatene til konkrete målsetninger og handlinger som skal
lede oss ditt vi ønsker å komme.
Tilrettelegging og arbeid med næringsarbeid er ingen enkel affære – dette har vi sett i løpet av
tidligere år. Vi har en tendens til å arbeide i ”bølger” der vi starter på nytt hver gang. Leka’s
befolkning har imidlertid lang tradisjon for fellesarbeid, så hvis vi bestemmer oss for å løfte i flokk klarer å begeistre hverandre så har vi uante muligheter. Den viktigste ressursen Leka har er oss som
bor her og det at noen satser gir andre inspirasjon.
Jeg vil derfor spesielt framheve utbyggingen som Tor Audun og Øystein gjennomfører – samt det
arbeidet som Skei Marin og Leka camping gjør. Dette er til inspirasjon for oss alle.
Tilslutt vil jeg bare informere om at jeg er på Lekatun hver dag (med få unntak) - så stikk innom hvis
du har næring eller andre saker som du ønsker å lufte.
Mvh
Helge

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

Bedre statistikk? - Mer sengegymnastikk!!!
- dette kunne godt passet som overskrift når vi presenterer
statistikken fra Leka.
Vi har sett på tallene SSB presenterer og gjort et overslag over det reelle antallet
(kolonne helt til høyre) som er fastboende pr.01.01 2007 – ungdommer som er født
etter 1988 er med i de reelle tall selv om noen går på skole og er borteboende.
Videre har vi sett på den teoretisk mulige tilvekst både fra et statistisk og et reelt
syn. Vi har brukt et gjennomsnitt på 2 barn pr. kvinne.
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Statistisk har Leka en potensiell tilvekst på:

61 Barn

Reelt har Leka en potensiell tilvekst på:

13 Barn

Statistikk
Kvinner
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90 år og eldre
Sum Kvinner
Total sum

Antall i
1986
87
60
50
51
41
44
45
22
4
467

Antall i
1996
59
48
42
43
47
40
36
27
3
405

Antall pr.
01.01.2006
47
30
32
37
40
46
33
19
6
310

Antall pr.
01.01.2007
43
34
25
37
39
50
33
17
6
304

Reelt
Antall som bor i
Leka pr.
01.01.2007
40
11
24
37
39
49
33
17
6
274

943

790

595

588

534

Kvinner i produktiv alder pr 01.01.2007
Statistikk
Reelt
20-29 år
34
11
30-39 år
25
24
Sum
59
35

Framskrevet folkemengde
År
Ant personer
550
2010
489
2015
443
2020
399
2025

Tilvekst (snitt 2,0 barn pr kvinne)
ant kvinner ant barn snitt potensialet
Statistikk
59
2
118
Reelt
35
2
70
Reell tilvekst
20-29 år
30-39år
Sum

kvinner
11
24
35

har ant barn potensialet
9
13
48
0
57
13

kvinner
34
25
59

har ant barn potensialet
9
59
48
2
57
61

Statistisk tilvekst
20-29 år
30-39år
Sum

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

VERTSHUSET HERLAUG
HOLDER STENGT
JANUAR OG FEBRUAR.
ÅPNINGSTIDER FOR VÅREN
KOMMER SENERE.
Vidar

-------------------------------------------------------------------------------------------6

Litt lettere – i kropp og sinn!
Livsstilkurs for deg som ønsker å:
Bli inspirert til å trene
Få mer overskudd
Forbedre helsen
Få økt kunnskap om kosthold
Gå ned i vekt
Unngå livsstilssykdommer
Kurset fokuserer på trening og kosthold, og passer både for deg som ønsker å komme i
aktivitet/begynne å trene og for deg som ønsker å gå ned i vekt.
Kurset inkluderer:
Div. kursmateriell
Egne treningstimer på 2T for kursdeltakerne, 1-2 ganger i uken.
Samlinger/temakvelder (hvor ofte vi møtes er opp til deltakerne!)
Generell info:
Kursets varighet: 8 uker
Pris: kr. 500,Antall deltagere: min. 2 – maks. 8
Påmelding: Tone, tlf. 99 03 61 04 innen 26. januar
Første kurskveld: Mandag 29. januar kl. 18.30 i Banken (2T)
Kursholder: Tone Ødegård Johansen

Har du spørsmål eller vil vite mer om kurset –
ta gjerne kontakt ☺
-------------------------------------------------------------------------------------------

INVITASJON TIL DUGNAD PÅ SYKKELRAMPEN!
Til foreldre, ungdommer og brukere!
Simen og Stian trenger litt hjelp til å bygge
ferdig sykkelrampen. Vi har alt av materialer,
arbeidstegninger og verktøy som trengs.
Denne sykkelrampen skal brukes både i
skoletiden og fritiden.
Vi håper på å få plassert rampen i ei
sykkelløype. Vi regner med at dette arbeidet
kan ta ett par timer.
Håper så mange som mulig kan bidra til en god sak!
Oppmøte på skolen / sløyden
ONSDAG 24/01/07 kl. 20.00.

Hilsen Stian og Simen
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TIMEPLAN 2T
Kl

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

17:00

Step Ungdom
Tone

18:00

Spinn 30 Ung
Reidun/Willy
Step
Tone

18:30
18:45
19:30

Spinn 45
Reidun/Willy

Spinn 45
Reidun/Willy

Bodypump
Marianne

Bodypump
Tone

Step Ungdom
Annette

19:45
20:30

Step
Annette

21:00

Spinn Intro 30
Reidun/Willy

Step ungdom og Step v/Annette mandager er i regi av idrettslaget og er gratis for medlemmer av Leka IL.

Lørdagstimeplan
27. januar:
3. februar:
10. februar:
17. februar:
24. februar:
3. mars:
10. mars:
17. mars:
24. mars:
31. mars:
7. april:
14. april:

Alle lørdagstimer starter kl. 13.00

Pump v/Tone
Spinn 30 og Spinn 45 v/Willy
Step v/ Annette
Step/Pump v/Tone NB: Kombinert step og pump time
Spinn 30 og Spinn 45 v /Reidun
VINTERFERIE
Step v/Annette
Pump v/ Tone
Spinn 30 og Spinn 45 v/ Reidun
PALMEHELG
PÅSKE
Spinnmaraton (info kommer senere)

Priser 2T

Månedskort (voksne)
Enkelttimer
Dobbelttime
Enkelttime ungdom

kr. 250,kr. 40,kr. 60,kr. 20,-

Kom å prøv:

1. time er
gratis !!

☺

Både månedskort og
enkelt/dobbelttimene
betales kontant.

Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening!

Vi ønsker alle sammen velkommet til et nytt treningsår, og
en spesiell velkommen til nye ”slitere” ☺
Hilsen oss på 2T
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Rådyravskyting 2006
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Ungdommens kulturmønstring
Arrangeres på Fjellvang, Solsem,
Lørdag 27. januar kl. 15.00!
HER FÅR ALLE MULIGHETEN TIL Å SE HVA BARN
OG UNGE I LEKA HOLDER PÅ MED – BÅDE PÅ SCENE
OG I FORM AV UTSTILLINGER.
HOLD AV ETTERMIDDAGEN OG
TA MED DEG ALLE DU KJENNER OG KOM Å SE!

LØRDAG 27.JANUAR KL.15.00 PÅ SOLSEM .

INNGANG:
BARN: (under 16) gratis
VOKSNE: 50,-

DET BLIR SALG AV MAT OG DRIKKE!

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET
TIRSDAG 30.01.07 KL. 19.00 PÅ HYBLENE VED SYKESTUA
SAKLISTE:
1. Regnskap
2. Tiltaksplan
3. Evt
Styret
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Ungt Entreprenørskap
Til ungdom og voksne ressurspersoner med ungdom mellom 13 og 30 som
målgruppe.
Er du mellom 13- og 30 år.
Har du lyst til å reise eller få mer internasjonal erfaring?
Ønsker du å lære nye språk?
Jobber du med ungdom som målgruppe og ønsker å jobbe med internasjonale
utfordringer?
Du kan være leder i en frivillig organisasjon, ungdomsarbeider, kulturarbeider,
næringsmedarbeider, lærer/kontaktperson i skolen med mer

Invitasjon til informasjon og ide-dag

Temaet internasjonalisering var ett av tre hovedtema på høstens ungdomskonferanse.
Målet er at Ungdom i Nord-Trøndelag skal ha gode muligheter til å opparbeide seg
internasjonal erfaring og kompetanse. På bakgrunn av dette inviteres det til en
informasjons- og ide-dag med bakgrunn i Eus ungdomsprogram Aktiv Ungdom – les mer:
www.aktivungdom.eu
PROGRAM
10.00
10.30

13.00
13.45

15.15
16.00

Registrering og kaffe/te
Velkommen
Presentasjon av Aktiv Ungdom; EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring
Lokale og regionale eksempler på ulike prosjekter/ulike programmer
(Målgruppe for Aktiv Ungdom: Ungdom mellom 13 og 30 år, men hver
aktivitetstype har sin egen aldersdefinerte målgruppe. Unge med spesielle
behov er som tidligere en prioritert gruppe i hele programmet.)
Lunsj og mingling/ideutveksling
Utvikling av konkrete prosjekter: ideutvikling og rådgivning i forhold til
søknadsskriving. Arbeid i grupper.
NB: Neste søknadsfrist er 1. februar 2007
Presentasjon av nye ideer og prosjekter.
Avslutning
(kjør forsiktig, det blir fort mørkt og det kan være glatt)

Sted
Tidspunkt
Pris
Påmelding og
Påmeldingsfrist
Arrangør/Samarbeidspartnere

: Samfunnshuset Steinkjer – Det nye ungdomssenteret
: Fredag 26. Januar
: Gratis!!
: 22. januar
: Aktiv Ungdom, Steinkjer Kommune
v/Ungdomstjenesten, Ung Kultur, Ungt Entreprenørskap

Påmelding til Mari.Fossum@ue.no innen fristen
Spørsmål omkring ide-dag : Bjørn Gunnar Ericson 91742460
bjorn-gunnar.ericson@steinkjer.kommune.no
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16.02
Olsenbanden jr Sølvgruvens hemmelighet (alle)
Den nye filmen utspiller seg i Oslo rundt 1960. Rocken svinger i gata og ungene har
fått smaken på bananer. Egon Olsen sitter nok en gang i husarrest på barnehjemmet
etter en plan som bokstavlig talt gikk i vannet - og ikke bare i vannet, men
Bunnefjorden blir aldri det samme etter dette.

Eragon (11 år)
En gutt. En drage. Et eventyr. Eragon, et fantasy-eventyr for ungdom basert på den
fenomenalt suksessfulle romanen til Christopher Paolini - den første boken i den unge
forfatterens episke "arvetrilogi" - er en tidløs og samtidig moderne fortelling.

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

Kronerulling
Grunnet krav til Data / programvare og resultatservice på internett, må skytterlaget
investere i ny datamaskin, resultatprogram og linker.
( Pris ca: kr. 20-25.000,-)
Vi ønsker således å utfordre skytterlagsmedlemmer, bedrifter og andre til kronerulling.
Håper på positiv respons.
Kontonummer: 4468 32 60611
Eventuelle spørsmål – ring: 74 39 97 86 / 918 52 251 (Oddgeir Haug)
74 39 97 83 / 958 25 872 (Arne Lund)
Hilsen
Leka skytterlag, Styret

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

EN FRUKTBAR AFTEN
Med fagsjef i Geno - Per Gillund på Vertshust Herlaug torsdag 1. februar kl. 19.30.
Det serveres kveldsmat fra kl. 19.00.
Hensikten med møtet er å bli motivert til innsats for bedre fruktbarhet i fjøset.
Tema for kvelden:
* Fruktbarhetsmål i besetningen
* Økonomisk gevinst av systematisk fruktbarhetsarbeid
* Hvorfor blir det omløp
* Fôringas betydning for fuktbarheten
På møtet vil det bli gitt tilbud om videre oppfølging i eget fjøs.
Dette møtet bør dere ikke gå glipp av!
Leif Rune

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

GUDSTJENESTER
04.02 Leka kirke kl. 11.00 – høymesse v/ sokneprest Scholsser,
nattverd,
ofring, kirkekaffe
04.02 Gutvik bedehus kl. 14.30 gudstjeneste v/ sokneprest Schlosser,
Ofring til bedehuset, kirkekaffe
12

-----------------------------------------------------------------------------------------Leserinnlegg
Tanker etter å ha lest Lekaposten ei tid, og spesielt julenummeret.
”Hvor ble Han av, karen i stallen?”
”Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann (politikere m/m) oss ikkje tryggja”.
Hva Leka trenger mer enn noe annet. De trenger en himmelsk vekkelse, og bedende
mennesker, privat, så vel som i ledelsen.
Hvorfor det? Jo, hvis ”Jesus er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten
gjennom ham”, så bør en jo få tak i sannheten, koden til hvordan en bør innrette sine liv, både
for egen del, og for samfunnet sin del, som en gjerne vil lede litt lurt/smart.
Leka er dessverre så innpodet i den verdslige verden, dens lyster og begjæringer;
bedehus gjøres om til allmenn hus, både der og andre steder i vårt land. Vi stjeler en trygg
barndom fra barna ved at de ikke lærer om barnevennen Jesus, og at til han kan vi gå med alle
våre gleder, problemer. Samfunnet vårt pøser på med skumle filmer, sexreklame med mer
å – hvilket bedrag!
”Han i stallen”: Det kan hende at flere enn skribenten lurer å hvor Han er blitt av. Har du
lett etter ham? Han lar seg finne av alle som søker ham av sitt udelte hjerte. Jeg har kjent ham,
snakket med ham, lest hans ord, kjent hans trøst så lenge jeg kan huske. Det vil være kjent for
de fleste på Leka at bønnesvarene mine har vært mange. Og slett ikke tilfeldigheter.
Jo, den karen, fulgte sine foreldre (Josef, var som kjent ikke hans far, selv om de
beskrives som hans foreldre) tilbake til Nazareth. Her vokste han opp, og gikk i
tempel/synagoge, studerte Guds ord til stor forbauselse for de skriftlærde. De merket at Han
hadde en kunnskap som de manglet. ”Hvor har Han sin visdom ifra?”, spurte de seg.
Som han fortalte sine foreldre som 12-åring; ”Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars
hus?”. Han skjønte tidlig hva som var viktig.
Vi kjenner også at han gikk ut til døperen Johannes i ørkenen og ba om å bli døpt. Vi
husker døperens protester, men Jesus insisterte. Da han sto opp av vannet (Dåp =
neddykking), åpnet himmelen seg og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse,
som en due, og en røst kom fra himmelen:
”Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag”, Lukas 3v 22-23.
Deretter er det kjent at han vandret tre år på jorden, formante folk, talte om seg selv, himmelen,
og ba dem som hørte ham om å følge ham. Vi vet at han gjorde mange tegn og under. Mange
så dette og trodde ham, mens andre ville fortsette å leve sine liv som før. Ja, til og med møtte
han stor motstand.
Vi vet at Guds plan med dette livet hans var å ta på seg all verdens synd og elendighet,
og dø på korset på Golgata, for at du og jeg skulle bli fri, frelst og bli gjenforent med Gud. Det
pussige er at valget er frivillig. Vi kan bli reddet, men flesteparten setter sin lit til sin lille forstand
og vil ikke tro dette. Vi vet også at det ble en himmelfart etter at Han hadde gjenoppstått fra
døde tredje dag. Han gikk først rundt noen dager på jorden, slik at selv hans disipler skulle se
at Han seiret over døden.
Vi vet at da han ble borte i skyen, sto to menn i hvite klær der og de sa:
”I gallileiske menn! Hvorfor står I og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra
eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare opp til himmelen”
App.gj 1 kap.
Vi vet at Han er der nå! Og at Han har beredt oss et sted der. I mellomtiden har han bedt sine
tilhengere bringe evangeliet ut til hele verden, og vi vet at før den verste/vanskeligste tiden
kommer over jorden, vil Han hente hjem alle dem som lenger etter det Bibelen forteller, den
Himmelske brudgommen.
Der er ”denne karen nå”. Men hvor er du? Her du tenkt å fortsette å le av ham, og selv
ikke bli reddet? Eller vil du vende om nå, i begynnelsen av det nye år?
Du må få et forhold til ham, hvis du vil bli hentet hjem. Det begynner med en helomvending til
Jesus. Deretter vil Guds ord vise deg veien.
Godt nytt år.
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Hilsen Reidun

LEKNES GAMLE SKOLE –
Innsamlingen fortsetter også i det nye året!
Innsamlingskomiteen ønsker alle glade givere og andre lesere av Lekaposten et
Godt Nytt År.
Vi er imponert over alle som på tross av jul- og nyttårsfeiring har husket på innsamlingen for å
klargjøre gammelskolen på Leknes til bruk for hele bygda.
Det er særlig fraflyttede lekværinger som utmerker seg i så måte, både når det gjelder respons på
våre henvendelser og beløpenes størrelse.
Men det ser ut til at de bofaste av bygdefolket er ”kommet i siget” etter hvert og vi kan notere mange
lekanavn blant de som har benyttet giroen som ble sendt ut sammen med Lekaposten i fjor høst.
Den siste meldingen fra banken går ut på at det er kommet inn vel kr. 33 000,- til det gode formålet
hittil. Det er stadig ganske mange som ikke har funnet fram giroen ennå – kanskje er den kommet
bort. Dette burde ikke være noe stort problem. Et besøk i ”bank i butikk” på øya vil kunne bøte på
dette. Innsamlingens konto er: 4468 09 10356 og de ansatte i COOP Leka hjelper sikkert til med å
overføre et stort eller lite beløp til gaven som lekværingene er i ferd med å gi seg selv.
Det er kommet til en rekke nye navn og adresser på utflyttede lekværinger som vil få direkte
henvendelse og giro tilsendt.
Vi takker på forhånd for alle beløp som kommer inn, krysser fingre, og håper i de kommende nr. av
Lekaposten å kunne melde om mer giverglede og et langt skritt mot målet: En fullt renovert og
bruksklar Leknes gamle skole.
Innsamlingskomiteen

Jeg vil takke alle som har støttet meg gjennom året som har gått.
Hilsen Edny
Lekaposten beklager at to gratulasjoner falt ut i forrige nummer.
De tas derfor med i denne utgaven:
Vi gratulerer farmor Asbjørg Juliussen med dagen 19. desember.
Stor klem fra Silje Marita, Joakim Andre, Viktoria & co
Til Oddmund E. Haug: Gratulerer med dagen den 20.desember!
Stooor klem fra gu’far gu’mor, Silje Marita, Joakim og Viktoria.
Takk for all oppmerksomhet i anledning min 80 årsdag.
Aase Helmersen
Tusen takk for all hilsner og blomster på vår 60 års bryluppsdag
Fra Inger og Jarl Hanssen
Kjære farfar, morfar og pappa Trond Grande vi vil så gjærne send deg en stor
klæm å gratulere deg med dagen du hadde den 17.jannuar
Kjærlig hilsen fra Thea, Sander, Ermin Sofie, Nora, Ingvill Marie, Tom Eskil og
kjærringa di. Resten av familien hilser også.
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I Trondheim bor det ei lita prinsesse som heter Nora Grande. Torsdag 18.jannuar fylte hun
2 år. Farmor og farfar sende mange kosa og klæmma te deg og gratulere deg med dagen.

1100-1330
1700-1800
1800-2000
19302030-

MANDAG
Åpent bibliotek
Småbarnstrimmen – Herlaughallen
Åpent basseng – alle aldersgrupper
Ungdomsstep – BANKEN
Aerobic/step - BANKEN

0900-1100
1500-1700

TIRSDAG
Åpent bibliotek
Åpent miljøtorg første tirsdag i måneden

184519452100
2000-2200

Spinn 45 – BANKEN
Bodypump – BANKEN
Spinn intro 30 – BANKEN
Korøvelse i Vonheim – Leka Blandakor

1830-1930
180018301800-1900
1900-2000
2000-2100
2000-

ONSDAG
Åpent bibliotek
Spinn - BANKEN
Step - BANKEN
Åpent basseng – småbarn 0-6 år
Åpent basseng – alle aldergrsgrupper
Åpent basseng – voksne (over 16 år)
Seniordans Herlaughallen

1845
1945
2030-2200
2000

TORSDAG
Spinn 45 – BANKEN
Bodypump – BANKEN
Badminton for alle
Bingo

13001600-

FREDAG
Bygdekino 1-2 g pr mnd, se etter oppslag
Ungdomsstep i BANKEN – men ikke på
fredager når bygdekinoen er her
LØRDAG
Lørdagstrim 2T –
Åpen hall fra 16 år +++

20002030-2200

SØNDAG
Bingo
Badminton for alle

1800
1700

JANUAR
Onsdag

24/01

Torsdag
Lørdag
Tirsdag

25/01
27/01
30/01

Dugnad på sykkelrampe på skolen kl. 20.00
Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til Leka sykestue
Fotpleier Margrethe Edvardsen kommer til Leka sykestue
UKM – på Solsem k. 15.00
Ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet, hyblene kl. 19.00

FEBRUAR
Torsdag
Søndag

½
04/02

Fredag
Fredag

09/02
16/02

Fruktbar aften Vertshuset Herlaug kl. 19.00, produsentlaget
Høgmesse i Leka kirke kl. 11.00 – nattverd, ofring, kirkekaffe
Gudstjeneste Gutvik Bedehus kl. 14.30 – ofring, kirkekaffe
Mini ”Lekakonferanse”
Kino UL Lekamøy

Oppfordrer alle lag, foreninger, organisasjoner og andre til å melde fra om
arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender.
Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger en aktivitet, slik at vi unngår
unødvendige ”kollisjoner”. Det tjener alle på!
15

