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Lekaposten ønsker alle lesere
en riktig god jul!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 02. januar
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 09. januar
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: 9. januar, 23. januar, 6. februar, 20. februar, 6. mars, 20. mars
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_____________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000

Julehilsen fra ordføreren
Det har gått tradisjon i at også ordføreren hilser leserne av Lekapostens julenummer.
Ved denne anledningen gjør jeg dette ved et tilbakeblikk til gamle dager. Skjønt til ”gamle dager” er
vel øyet som ser.
Det jeg her vil fortelle viser den store forskjellen mellom da- og nåtidens offentlige forvaltning. Til tiden
hvor det i møtesammenheng riktignok fantes en saksliste, men hvor sakens realiteter, innhold og utfall
ble bestemt i selve møtet. Og dette uten særlig administrativ tilrettelegging eller påvirkning.
Som nyutdannet agrotekniker var jeg først på 70-tallet heldig å bli tilsatt ved jordstyrekontoret under
Kolstad’s ledelse. Dette var før Lekatun ble bygget og der møteaktiviteten ennå foregikk i kontoret vegg
i vegg med ”privaten”.
Stortinget hadde få år tidligere besluttet opptrappingsvedtaket for norsk landbruk. Dette hadde nådd
Leka i positiv forstand ved at de to første ”lågfjøsa” allerede var oppført. Flere utbyggere ventet på tur,
faktisk 4-5 pr. år i tida framover. Jordstyrekontoret ble derfor kommunens mest oppsøkte kontor fordi
det fikk en svært sentral plass i forhold til utvikling, folks økonomi og levesett. Dessuten var
herredsagronomen en likandes kar til samtaler om andre tema enn landbruk, noe folk flest satte
umåtelig stor pris på.
Jordstyret var tillagt den offentlige funksjonen med hensyn til å behandle jordlovssaker, fradelinger,
bruksutbyggings- og nydyrkingsplaner, for å nevne noe.
Å sitte i jordstyret var ”menns verk” og disse var så langt ifra tilfeldig oppnevnt. Det var enklere å
kalle en spade en spade den gang. Jordstyrets oppfatning av brukeren ble derfor tillagt vesentlig større
vekt enn selve driftsenheten som gjerne er betegnelsen i dag. Jeg kan ikke huske at styret gjorde noen
urett i negativ forstand.
Både for herredsagronomen som planlegger og jordstyret som beslutter ble det etter hvert problematisk
å finne areal nok slik at planlagt buskapsstørrelse hadde et livsgrunnlag. Eller som en uttrykte det; ”nå
er det fjerde fjøset vi bygger på den samme leiejorda”.
Jeg husker spesielt et møte oppunder jul der deltakerne trolig hadde behov for å komme hjemmefra.
Diskre medbragt og innbundet i bast ble en liten ”krukke” plassert ved enden av sofaen som var en del
av kontorinteriøret den gang. Verken utseende- eller innholdsmessig tydet noe på at den var innkjøpt.
I ly av posten ”eventuelt” mener jeg å erindre at jordstyrets medlemmer, dog på en høvisk måte, viste å
verdsette det sosiale. I formildende retning skal det tilføyes at en ringte for å meddele sen hjemkomst til
kveldsfjøset p.g.a. mange ”saker”.
Til forskjell fra i dag var disse valgte privilligert nettopp fordi behovet for, og mulighetene til sosial
omgang og nødvendig mellommenneskelig kontakt fulgte med på kjøpet. I forvissning om at medgått tid
ble erstattet med ny tid ble dette for de fleste en meningsfylt tilværelse.
Alle disse jeg husker hviler nå under seks fot jord. Hadde de fått dette gjenfortalt ville de trukket på
smilebåndet og nikket gjenkjennende.
Enhver tidsepoke trenger sine retningslinjer og sine skikker. I det offentlige fremstår dette mer og mer
som formaliteter.
Dessuten synes det som tilgangen på tid i våre dager er mindre enn tidligere.
Trolig er det ennå nedfelt i våre gener at vi er sosiale vesener som trenger noen rundt oss. For den
enkelte er det viktigere enn før å finne plass i dette fellesskapet.
Julen handler om mangt og mye, men også om dette.
Vi må aldri ta oss selv så høytidelig at vi ekskluderer oss fra å delta i fellesskapet. Å dele noe med
andre; i det offentlige rom, i festlig lag, i hverdagen eller i den enkle samtalen.
God Jul!
Arve Haug
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TIL SALGS:
Ca 20 m2 gulvflis (inneflis) grå-blå 30x30 + 1 stk badekar.
GIS BORT
1 komfyr med keramisk topp for innbygging
Ring telefon 743 99 825
HUSROM ØNSKES
Er det noen som har hus å leie ut til en familie på fem?
Vi trenger husrom en periode mens huset vår blir gjenoppbygd etter husbrannen.
Tina og Tom Einar Ulriksen
Tlf 900 39 206
LEKA BYGDEKINO
ønsker alle filmgjengere en riktig god jul!
Vil i samme anledning etterlyse folk som er villig til å ta ansvar for en og annen kinokveld.
Med vennlig hilsen
Bente Nordlund, tlf 416 85 393
BIBLIOTEKET
åpner igjen mandag 5. januar - samme åpningstid som før.
God jul ønskes fra Bente
ØNSKES KJØPT

Brukt barnesete til bil (til 2-åring) ønskes kjøpt.
Tlf 988 17 825

FAGFORBUNDET LEKA AVHOLDER ÅRSMØTE
ONSDAG 28. JANUAR 09 KL. 1900
PÅ HYBLAN V/ HELSESENTERET
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9

Årsmøtet åpner
Konstituering
Årsberetning
Regnskap / revisjonsberetning
Innkomne forslag
Handlingsplan
Budsjett
Valg
Avslutning

ER DET NOEN SOM HAR SAKER DE VIL HA TATT OPP, MÅ DE VÆRE INNSENDT
TIL STYRET V/ ANNE FURRE INNEN 14. JANUAR 09.
Styret
Fagforbundet Leka
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LEKA IDRETTSLAG
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2009
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.)

Nytt av året:
Den som er aktiv medlem i Leka IL får rabattert månedspris på 2T – som nå er en gren
under Leka IL.
Kontingenten skal dekke utgifter idrettslaget har med forsikringer, kontingenter og
strømutgifter (lysløype, grusbane og klubbhus).
Kontingenten for 2008 er:

Kontonr. Leka I.L.

Familie
Voksne, aktive
Barn, aktive
Støttemedlem

4468 14 08050

kr. 400,kr. 250,kr. 200,kr. 100,-

HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER!

Leka IL - 2T starter opp mandag 12. januar i nye flotte lokaler.
Mer informasjon i første utgave av Lekaposten i 2009.
Julegaver

Helt siden antikken har det vært alminnelig å gi hverandre gaver i forbindelse med årsskiftet, angivelig
fordi dette skulle bringe lykke i det kommende år. I hvilken grad skikken er overført til oss fra romerne, er
det vanskelig å si. Sikkert er det at man også i norrøn tid ga hverandre julegaver; f.eks. i Eigil
Skallagrimsons saga ser vi at dette var en vanlig skikk blant stormenn allerede på 900-tallet. Atskillig
mindre utbredt har nok skikken vært blant vanlige folk. Mange steder ble ikke julegaver vanlige før i
mellomkrigsårene.
Med innførelsen av kristendommen ville Kirken forklare den allerede eksisterende julegaveskikken dels med
bibelordet: ”For så har Gud elsket verden . . .”, og dels med beretningen om de tre vise menn og deres gaver
til Jesusbarnet.
Opprinnelig var julegaveskikken kun en sak for de voksne, men i likhet med alle skikker som er i ferd med å
forsvinne, hvor opprinnelsen blir glemt, ble også denne etter hvert overført til barna. I løpet av
middelalderen fikk tyske juleskikker innpass i Norden, med St.Nicolaus som på en hemmelighetsfull måte
utdelte gaver til de små. I forbindelse med reformasjonen ble Nicolaus-dagens gaveutdeling flyttet til
julaften i de protestantiske områdene. I løpet av 1500-tallet var det vanlig i Danmark å sette en skål
utenfor døren til gavene på julaften. Denne skikken finner vi senere også i Norge, helt frem til forrige
århundre. Sko og strømper som ble hengt opp til julegavene har også vært kjent her i landet, muligvis etter
påvirkning fra angloamerikanske skikker.
I sydlige land feiret romerne en stor fest kalt ”Saturnaliene”, da det var skikk å gi hverandre gaver. I
likhet med solfesten ved vintersolverv gikk Saturnaliene opp i den kristne julefeiringa, og skikken med
julegavene ble også vanlig i Norge.
Fra først av var det mest nyttige ting, bonden og bondekona ga gaver til tjenerskap og barn som bestod av
hjemmevevde stoffer, strikkete votter og strømper, sko og redskap. Etter hvert utviklet det seg slik at
man laget mer fantasifulle gaver, eller kjøpte pyntesaker, sjal og sølvspenner på markedene.
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Åpningstider Lekatun i julen 2008:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

julaften
1. juledag
2. juledag
29. desember
30. desember
nyttårsaften
1. nyttårsdag

stengt
stengt
stengt
åpent kl. 10.00 - 14.00
åpent kl. 10.00 - 14.00
stengt
stengt

Telefon legevakt: 743 99 750.

Leka kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Skattekontoret Leka
Skattekontoret Leka er stengt i perioden 22. desember til 6. januar 2009.
Henvendelser rettes til Skatt Midt-Norge tlf 800 80 000
Post sendes Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde
Skattekort kan endres på internett: www.skatteetaten.no
Pin-kode for å endre kom tilsendt i eget brev.

Skattekontoret Leka ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Åpningstider NAV Leka julen 2008
Lillejulaften:
Julaften:
29. des:
30. des:
Nyttårsaften:
2. jan:

telefontid
stengt
åpent
telefontid
stengt
telefontid

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

Lillejulaften, 29. des og 2. jan er det NAV Nærøy som vil besvare telefonen.
Reiseregninger, egenandeler, kvitteringskort og annen post kan leveres i ekspedisjonen
på Lekatun de dagene NAV Leka er stengt.

Vi ønsker alle innbyggere i Leka en riktig God Jul og et Godt Nytt År!!
Hilsen Vivian og Tone

Åpningstider Coop Leka julen 2008.
Lørdag 20.desember
mand. 22.desember
tirsd. 23. desember
Julaften
Romjula
Nyttårsaften

10.00
09.00
09.00
09.00
10.00
10.00

til
til
til
til
til
til

18.00
19.00
19.00
13.00
16.00
15.00

Mandag 5.jan.2009 er butikken stengt fra kl.09.00 til 14.00 p.g.a.varetelling.
Åpent fra kl.14.00 til kl.19.00.

Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder god jul og godt nytt år.

5

Åpningstider Husby Handel julen 2008
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirdag
Onsdag
Torsdag

lille julaften
julaften
1. juledag
2. juledag
3. juledag
4. juledag
5. juledag
6. juledag
nyttårsaften
1. nyttårsdag

åpent kl.
åpent kl.
stengt
stengt
åpent kl.
stengt
åpent kl.
åpent kl.
åpent kl.
stengt

1000-2000
1000-1300
1000-1800
1000-1600
1000-1600
1000-1600

Husby Handel selger ikke fyrverkeri i år.

De beste ønsker om en god jul og et godt nytt år.
Julerute Torghatten Trafikkselskap
Gjelder fra 24. desember 2008 til 1. januar 2009
Skei (Leka) – Gutvik
Julaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1540 og fra Gutvik kl. 1610.
1. juledag utføres rute fra Skei kl. 0935 og 1240 og fra Gutvik kl. 1005 og 1310.
2. juledag og nyttårsdag utføres søndagsrute.
Nyttårsaften utføres ordinær rute med siste avgang fra Skei kl. 1640 og fra Gutvik
kl. 1710.
Øvrige dager utføres ordinær rute.

Vi ønsker våre passasjerer God Jul og Godt Nyttår
Hilsen Torghatten Trafikkselskap ASA
Adventslysene av Inger Hagerup
Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned
for lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.

4. søndag i advent 21. desember
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Juletrefest
Den tradisjonelle juletrefesten blir
på Gutvik bedehus 2.juledag kl.1500.
Vi går rundt juletreet, og kanskje kommer nissen!
Mat mottas med takk – vi koker kaffe og sjokolade.
Kollekt til bedehuset.
Alle er hjertelig velkommen!

Juletrefest på Skei
3. Juledag er det juletrefest på Skei.
Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700
Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker.
Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat!
Vi skal synge og gå rundt juletreet.
Kanskje kommer nissen ?????
Alle er hjertelig velkommen
Hilsen Ul-Lekamøy

Julefest på Skei 3. juledag fra kl 2100
How 2 swing it med brødrene
Taiwo og Kehinde fra Brønnøysund kommer.
No tar dokk med nabo og naboens nabo
og kjæm på fæst!
Arr UL- Lekamøy

4.dagsfest på Solsem
Leka Teaterlag viser ”HÆÆRLIG KONKURS”
Farse i 2 akter
Musikk av Arve og Arne Leif
Dørene åpnes kl. 2030
Salg av rundstykker og pølse m/brød
Bar med alle rettigheter
Velkommen

Åpningstider i jula
Lørdag 20.12
2. juledag
3. juledag
4. juledag
Nyttårsaften

åpen pub
romjulspub CC
stengt
Lille-Sveins julequiz – starter kl. 1830-stenger 2100
åpner kl. 2230
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Husk julecup’en 2008
For sjette år på rad er det klart for julecup. I år som tidligere år vil den
spilles i Herlaughallen. Tidspunkt vil være 2. juledag fra klokken 14.00 – ca 18.00.
Dette gjøres fordi dette er dagen vi føler at flest fotballinteresserte har muligheten til å
være med. I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame- klasse.
Det er vandrepokal i begge klassene.
Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 10. klasse og oppover.
For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover.
Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller.
Maksimum på hvert lag er 6 spillere.
Julecup’en har vært en suksess i de fem årene den har vært arrangert,
og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen.
Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat.
Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe

☺

julefett

Turneringen er åpen for publikum.

Påmelding: Kjell-Arve 908 54 642 Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.)

- og under julecup’en er bassenget åpent og det blir
salg av kaffe og noe å bite i kl. 1500-1700

Hjertelig velkommen
til en aktiv 2. juledag!
Arr. Fotballgruppa og Allidrettsgruppa

GUDSTJENESTE
24.12

kl. 1200 Familiegudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Leka barnegospel deltar. Ofring til menighetens arbeid.

25.12

kl. 1100 Høytidsgudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til sjømannsmisjonen.

OBS Torsdag 15.01

kl. 1800 Salmekveld Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann

01.02

kl. 1400 Familiegudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Leka barnegospel deltar. Ofring til menighetens arbeid.
Kirkekaffe.

01.03

kl. 1100 Fastegudstjeneste Leka kirke v/ Sokneprest Faustmann
Nattverd. Ofring til Kirkens nødhjelp.

01.03

Kl. 1300 Fastegudstjeneste Gutvik bedehus v/ Sokneprest Faustmann
Ofring til bedehuset. Kirkekaffe.
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Marias bebudelse

1
Maria fikk møte den evige Gud.
En engel forkynte det viktige bud:
”En sønn vil du få som er avlet av meg.
Han føre skal menneskets sjel hjem til seg”.

4
Fra barndommens tider vi bærer en skikk.
Vi rettet mot himlen et spørrende blikk.
I skyfrie kvelder vi stirret mot øst.
På stjerner som funklende gav oss sin trøst.

2
”Hans navn det blir Jesus. Min eneste sønn.
Så kvinne. Velsignede. Du får din lønn.
Men ofres, det må han. Som jeg har bestemt,
skal alle som tror på Ham ikke bli glemt”.

5
Se opp i mot himlen og stjernenes skinn,
så kanskje du merker en lengsel gli inn.
Mot stallen og krybben. Ja til Herrens sønn
som kom hit til Jorden. Men fødtes i lønn.

3
Et løfte er gitt av Allmektige Gud.
Vår lønn vil vi få hvis vi tror på Hans bud.
En evighet venter på menneskets vei.
Så gå du, til Jesus, han rettleder deg.

6
Ja, kom hellig julenatt! Gi oss din ro.
La alle som venter med lengsel og tro,
få juble en lovsang med engler i kor.
Da frelsen og freden får komme til jord.

Tekst:
Melodi:

Kjetil Auståker. Julen 2008
Amerikansk. (William J. Kirkpatrick 1895)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hvor høyt (over bakken) er fyrtårnet i Sklinna?
Hva heter Afrikas nest høyeste fjell?
Hva var Lekas folketall i 1991?
Hvilken bank har 0633 som første sifre på sine konti?
Har de 17. mai i England?
Hvor mange fødselsdager har en gjennomsnitts lekværing?
Hva heter den største flyplassen utenfor Gøteborg?
Noen måneder har 31 dager - hvor mange har 28?
Montmartre og Montparnasse er to kjente strøk i Paris- hvem av dem ligger på høyre bredd
av Seinen?
Hvis det er 3 epler på et bord og du tar bort 2- hvor mange har du da?
Hva heter Ole Brumm’s beste venn?
Hvor mange av hvert dyr tok Moses med i Arken?
Hva slags størrelsesorden representerer en nano?
Kan en person fra California gifte seg med sin enkes søster?
Hvor stort mannskap hadde kaperskipet L’ Enfant de la Patrie da det strandet i Gutvik i
1798?
Lynet slår ned i en saueflokk på 17 og alle bortsett fra 9 faller døde om. Hvor mange står
igjen da?
Del 30 med ½ og legg til 10 - hva får du da?
Tannlegen din gir deg 3 tabletter og ber deg ta 1 hver halvtime - hvor lenge vil tablettene
vare?
Hva er kvadratroten av 1?
Når (hvilket år) ble den første trønderbunaden til?

Dersom du vil være med i konkurransen må du sende inn svar innen 2.januar 09.
Svar leveres ekspedisjonen på Lekatun / sendes pr e-post til post@leka.kommune.no –
merket julequiz – Lekaposten.
Premiering.

GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG)
Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74399990 - mobil: 93257578
Hudpleie: tlf. 74399620 - mobil: 96843183

Gutten: Mamma, mamma, vi må ringe julenissen med en gang!
Moren: Hvorfor det??
Gutten: Du må fortelle ham at jeg ikke ønsker meg bilbane likevel.
Moren: Men du har jo ønsket deg det i hele høst!?
Gutten: Jada, men det står en helt ny bilbane innerst i kjellerboden!
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Julens blomster
Slik blir julegleden stående lenge:
• Jorden holdes jevnt fuktig.
• Regelmessig vanning med romtemperert vann er best.
Pass på at det ikke blir stående vann på skålen.
• Begonia generelt skal du gjødsle en gang i uken fra mars
til oktober, ellers en gang annenhver uke.
• Julebegonia trives ved 18-20 grader. Ønsker du lang blomstringstid,
bør den stå ved 16 grader.
• Ved for høy temperatur blir blomstringstiden kort.
• Må den ha mye lys, men ikke direkte sollys.
Ved for mørk plassering faller blomstene lett av.
• Julebegonia trives best ved jevn temperatur så unngå trekk.
Slik får du en fin julestjerner:
• Julestjernen liker seg best ved 18-22 grader.
• Pass på at du ikke vanner for mye. Hold jorden jevnt fuktig.
• Desto mørkere julestjernen står desto mindre vann skal den ha.
• Du trenger ikke å gjødsle planten i vinterperioden.
• Husk å få pakket inn julestjernene når du kjøper dem. De tåler ikke frost.
Slik får du en vakker asalea:
• En kjølig hall eller forstue er å foretrekke fremfor en varm stue.
• Pass på at planten ikke tørker ut, bruk kalkfritt vann, kan dusjes.
• Av og til bør den senkes ned i en bøtte/kum med lunkent vann.
Der skal den stå i 10-15 minutter - til det ikke kommer flere luftbobler.
• Plasser planten lyst.
• Pass på at planten ikke tørker opp.
Slik får du en vakker amaryllis:
• Sett potten med løk lyst og varmt, ettersom temperatur er viktig for
utviklingen av blomsterstilkene.
• En vanlig romtemperatur på 20º C er bra. Inntil knoppen viser seg i
toppen på løken, bør en være forsiktig med å gi vann.
• Gi gradvis mer vann etter hvert som knoppene og bladene blir synlige.
• Blomsterstilken vil nå vokse raskt og når den stopper å vokse, vil blomstene
utvikle seg.
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Juletreets historie
De første juletrærne var det håndverkere i Bayern som begynte å sette inn i sine laugslokaler.
Det var i første halvdel av 1500-tallet.
De pyntet juletreet med kaker, nøtter og godterier.
Den gangen var juletreet et gavetre, mer enn det var en juledekorajon.
Noen steder hang de juletrærne i taket. Det var trangt om plassen i mange hus,
så det var det eneste stedet man kunne ha dette eviggrønne treet.
Når jula var over fikk barna til håndverkerne lov til å høste det,
-og spise seg mette på alle godsakene. Den pynten vi bruker i dag hadde nok
ikke de første juletrefantastene. Ikke noe glitter, girlander, lenker,
lys og ingen stjerne i toppen. Men barna syntes juletreet var det vakreste i verden.
Etter hvert begynte skikken og spre seg utover i Europa. Det første juletreet i
Norge hører vi om i 1822. Da fortalte fengselsdirektør Petersen fra Christiania
fra sin barndoms jul, - og om en frøken Weinshenk som hadde tatt med seg
denne snodige skikken fra hjemlandet Tyskland.
Kirken syntes ikke om denne rare tradisjonen å sette et pyntet tre inn i stua.
I enkelte samfunn var det forbudt med juletre, da de mente at dette var avgudsdyrkelse. Skikken
med å gå rundt treet var ennå værre å svelge for mange av de kirkelige. Men tradisjonen ble mer
populær for hver jul som gikk, -og i dag ser man juletrær i de fleste hjem - og kirker.
Etter annen verdenskrig har de fleste som feirer jul et tre i stua, men på enkelte steder i Norge var
det ikke vanlig før langt utpå nitten femtitallet.
Pynten som henges på treet er forskjellig fra hus til hus og tre til tre. Mye av pynten har tradisjoner
fra langt tilbake.

Legenden om Julelyset
Vanen med å plassere lys i vinduene i desember stammer antagelig opprinnelig fra før-kristen tid, som
en del av vinter-solfesten. Denne legenden viser hvordan den kristne kirke forandret skikken til å
representere lyset og freden i Kristus.
Det var en gang for lenge siden, en gammel skomaker og kona hans som bodde i Østerrike. Selv om de
var veldig fattige delte de alltid det lille de hadde med andre. Hver aften satte de et lite lys i vinduet
i den lille stua si, som et tegn på gjestfrihet for alle veifarende som måtte trenge ly for natten.
Gjennom årene ble den lille landsbyen deres plaget av krig og hungersnød. Men som om en ukjent kraft
vernet dem, led skomakeren og kona hans mindre enn de andre i landsbyen.
Så en julekveld samlet landsbyboerene seg for å diskutere de vanskelige forholdene de levde under.
"Det er noe spesielt med skomakeren og kona hans", sa en. "De slipper alltid unna ulykkene våre. Hva er
det de gjør annerledes enn oss andre? "La oss sette lys i vinduene våre. Kanskje det er det som verner
dem fra alt det vonde", sa en annen.
Den natten var den tent lys i vinduet i alle hjem, og så - før solen sto opp, kom en budbringer med
store nyheter til landsbyen; Det var fred! Da takket landsbyboerene Gud for å ha gitt dem fred, og
sverget at de alltid skulle sette lys i vinduet på julaften.
Og denne nydelige skikken spredte seg ut over verden. Og hver julaften lyses verden opp av millioner
av lys med sitt budskap om kjærlighet, glede og fred.
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Juleevangeliet
Lukas, 2. kapittel, 1 - 20

Og det skjedde i de dager at det utgikk et budskap fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives
i manntall. Dette var den første innskrivning i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk
for å la seg innskrive hver til sin by.
Men også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem,
fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var
fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin
sønn en førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se,
en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Og
engelen sa til dem: Forferdes ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt
folket! Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, av Davids stad. Og dette skal dere ha til
tegn: Dere skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en
himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker
hans velbehag.
Og det skjedde da engelen var reist fra dem opp til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå
gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!
Og de skyndte seg og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
Og da de hadde sett det, fortalte de om dette barnet. Og alle som hørte det, undret seg over det som
ble sagt dem av hyrdene, men Maria gjemte alle ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Og hyrdene
vendte tilbake, priste og lovet Gud, og for alt de hadde hørt og sett, sånn som det var blitt sagt dem.

Forbud mot fyrverkeriraketter fra nyttår 2008/2009
Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri.
Forrige nyttår økte skadetallene.
Raketter er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene.
For å hindre skader på helse og materielle verdier,
blir det nå forbud mot raketter med styrepinne.
I tillegg blir det forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy.
Som tidligere varslet, blir det ikke lenger lov å selge eller bruke
slikt fyrverkeri. Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel
effektbatterier, fontener med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn
raketter med styrepinne. De nødvendige forskriftsendringene er vedtatt av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører.
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Det er sist i advent når dette uunnværlige, informative og ikke å forglemme
juleaktuelle skrift kommer allmuen i hende. Forhåpentlig vil alle husstander ta seg den
fornødne tid til å finlese det. Julerengjøringen er forhåpentligvis unnagjort og de
berømmelige 7 sortene pent og pyntelig i boks. Persesylten skal ligge i lake til like
med kjøtt- og fleskruller pent sammensurret, side om side ved forannevnte produkt av den
fremste del av julegrisen.
Nå er det ingenlunde grunn til å mene at landallmuen med dette kan sette seg i gyngestolen
og bare lytte etter julenissens dombjeller. Juletre skal i hus, og de som ikke riktig har sansen
for kjøpesjenk må treffe visse tiltak slik at juleribba kan fordøyes på best mulig måte. I tillegg til
dette er det mange slags oppgaver både i hus og fjøs som krever sitt, uaktet hverdag eller
høytid.
Nå skal mannfolka dra på land fersk kveite til helga og husmødrene skal sørge for å ha
nybærku til jul. Begge deler kunne, i alle fall før i tida, by på visse vansker. Både værtilhøve i
de to siste ukene før jul og buskapens brunst rundt vårjevndøgn tidligere på året er
omstendigheter som til alle tider har bydd på utfordringer. Om mannfolka sviktet skulle de sitte
på nausttaket julenatta. Om det var husmora som ikke fulgte opp, så måtte hun sitte
overskrevs på fjøstaket den selvsamme natt.
Disse fordums skikker er muligvis ikke fulgt opp like strengt i våre dager – hva vet vi, som ikke
har feiret jul nord for Dovre på 55 år.
Det er derfor vi med både frykt og beven, samt store forventninger, ser jula i møte dette året.
Flybillett er bestilt og betalt og det ligger an til en sen kjøretur rundt øya julenatta for å telle de
uheldige som ikke klarte å fylle de plikter og skikker som helt fra fordums tider har vært
gjeldende. Resultatet vil muligvis bli meddelt i neste utgave av dette fornemmelige organ.

God Jul til alle spaltens lesere!
Vår kilde til gode råd, salig Lorents Didrik Klüver, har opptil flere gode hint for desember,
hvorav et par kan være betimelig å minne om:

Den 22de i denne Maaned er Soelhverv og korteste Dag. De gamle have til
Mærke, at som Veiret forholder sig de 3 Dage før og 3 Dage efter Soelhvervet,
vil Vinterens Veirligt paafølge.
Vogt dig nu for de almindelige Vinter-Sygdomme, der foraarsages i denne Tid
ved den gamle fordærvelige Brug af Rolighed og for liden Bevægelse, ved at
spise meget og nyde haard Vinterføde. Dit Legeme, som Arbeide vedligeholder,
kan ikke taale den Rolighed, din Fordøielse bliver svækket, dine Vædsker tykke
og slimete, og de faaer Anlæg til Forstoppelse i Indvolderne, og til langvarig
Sygdom.
Ord
Julskåkkå (tjukk l - gammel skikk der skøyere en bestemt kveld eller natt like før jul listet seg
opp på rommet der folk lå og sov, rev dyna av og pisket de nakne beina med bjørkeris),
sengstaven (sengekanten), storromma (noe eller noen som tar mye plass), jeilloseng’ (tjukk
l – halvtørket fisk, boknafisk).

Uttrykk
”Så vesst’ som amen i kjerka” (noe som er 100 % sikkert)
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Vi hilser og gratulerer...
Ønsker å gratulere Solrun og Kennet som gifter seg på Grand Canaria i dag 19. desember
Stor klem fra Therese m/fam.
Ønsker samtidig å gratulere "the one and only" Trond Morten og hans utvalgte
tillykke med dagen og framtiden, venner og kjente ser fram til tidenes bryllups fest :-)
Velkommen etter, hilsen Therese m/fam.
Gratulerer m overstått 40 års dag til verdens beste fisker og freelanse trubadur Ståle Haug
Hilsen Therese og Stian :-)
Kjære mamma/svigermor Asbjørg
Gratulerer med 70-årsdagen den 19. desember.
Klem fra Laila og Egil
Hjertelig takk til alle som gledet meg på min 75-årsdag
med gaver, blomster og telefoner.
Hilsen Tora Margrethe
Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 90-årsdag!
Rolf Østby
Takk for gaver og hilsninger på min 40-årsdag
Ståle
Vi ønsker å gratulere Asbjørg med 70-årsdagen.
Håper du får en fin dag.
Klem fra Atle, Bjørg, Jannicke og Maylilnn
Vi vil gratulere farmor Asbjørg med 70-årsdagen 19. desember.
Stor bursdagsklem fra Silje Marita, Joakim Andre, Viktoria & co
Styret i Fagforbundet Leka vil ønske alle våre medlemmer
EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

Tusen takk til Margot Engan for bidraget til klassekassen.
Hilsen 7.klassen
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MANDAG
1100-2300
1130-1330
1100-1800
1700-1800
1700-1900
1800-2000
2000-2100
ONSDAG
1100-2300
1100-1800
1830-1930
1800-2000
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2000-2200
FREDAG
1100-2300
1100-1800
2000-2100

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
„Nisse på ville veier“ - øvelse
åpen svømmehall - alle
step Herlaughallen
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
åpent bibliotek
miniatyrskyting - alle barn og unge
åpen svømmehall -0-2 klasse
åpen svømmehall – alle
åpen svømmehall – kun voksne
Linedance i hallen / fotball
åpen solstudio - Lidia
åpen frisørsalong - Ludmila
fotball
kino 1-2 gang pr mnd, se etter
oppslag

TIRSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1130-1330 åpent bibliotek
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1500–1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
1700-1800 svømmetrening 1. – 3. klasse
1800-1900 fotball smågutt/pike
2000- 2230 korøvelse - Leka Blandakor

TORSDAG
1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1900-2000 svømmetrening 4-10 klasse
2000
bingo

LØRDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
1100-1600 åpen frisørsalong - Ludmila
SØNDAG
1100-2100 åpen solstudio - Lidia
2000
bingo
2100-2200 badminton

DESEMBER
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

20
24
25
26

Lørdag

27

Søndag

28

Onsdag

31

Åpen pub Vertshuset Herlaug
Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1200 – Leka barnegospel deltar
Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl. 1100
Juletrefest Gutvik bedehus kl. 1500
Romjulscup Herlaughallen kl. 1400-1800 – åpent basseng 1500-1700
Romjulspub Vertshuset Herlaug CC
Juletrefest Skei kl. 1500-1700
Julefest Skei kl. 2100 Taiwo og Kehinde spiller til dans
Lille-Sveins julequiz på Vertshuset Herlaug kl. 1830-2100
Julefest med farsen ”Heerlig konkurs” Solsem kl. 2030
Åpen pub Vertshuset Herlaug kl. 2230

15
28

Salmekveld Leka kirke kl. 1800
Årsmøte Fagforbundet kl. 1900 hyblene

1
14

Familiegudstjeneste Leka kirke kl. 1400 – Leka barnegospel deltar
Basar UL Lekamøy kl. 1100-1500

JANUAR
Torsdag
Onsdag
FEBRUAR
Søndag
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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