TIL HUSSTANDENE

Utgiver: Leka kommune

Dato: 24/8 - 2007

Nr: 15/07

Hei alle sammen!
Skolene er startet igjen og de fleste er nok ferdige
med det meste av sommerferien.
Aktiviteter - som har hatt ”ferie” eller sommerlukking
en periode – starter opp igjen, og livet kommer inn
i vante rutiner.
Når høstens faste aktiviteter er klarlagt
– treningstider, åpningstider ol, meld gjerne fra slik
at vi får dette inn i oversikten på siste side i
Lekaposten.
_____________________________________________________________________________________________

RUTEENDRINGER LEKAFERJA AS
Gjelder fra 1. september
(NB! Endring på søndager)

Fra Skei (Leka) – til Gutvik
Fremmøte 5 min. før avgang
Mandag – fredag
0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2030
2230

Lørdag
0800
0935
1035

Søndag
0935
1240

1340
1700
1815

1540
1700
1915

2030
2130

Fra Gutvik – til Skei (Leka)
Fremmøte 5 min. før avgang
Mandag-fredag
0730
0830
1005
1105
1310
1410
1505
1610
1710
1845
1945
2100
2255

Lørdag

Søndag

0830
1005
1105

1005
1310

1410
1730
1840

1610
1730
1945

2100
2155

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 31. AUGUST
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 07. SEPTEMBER
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

ÅPNINGSTIDER VED NAV LEKA TRYGD
Kontoret er fra nå av åpent for publikum tirsdag og torsdag
mellom kl.08.00 og kl.15.00.
NAV Leka Trygd

MELDING FRA TANNKLINIKKEN
Vi synes det er beklagelig at vi ikke kan gi et jevnlig tilbud til kommunens
befolkning. Vi ønsker derfor å minne alle om viktigheten av forebyggelse:
 puss med fluortannkrem morgen og kveld
 tanntråd daglig til renhold mellom tennene
 frukt til mellommåltider
FLUOR GJØR TENNENE STERKE / IKKE SØTT STØTT!
Og et hjertesukk til slutt: KOM TIL TIMENE DERE HAR,
VI OPPLEVER AT MANGE IKKE MØTER
OG HELLER IKKE GIR BESKJED.
Tannlegekontoret ved Anne Merethe og Janne Grethe.

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
Vi minner om at det fram til fredag 7. september er
anledning til å avgi forhåndsstemme til kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2007. Tid og sted er angitt nedenfor.
Ved spørsmål, ring kommunen på tlf. 743 87 000.
VÆR VENNLIG OG TA MED TILSENDT VALGKORT!
Lekatun:
Gutvik
grendehus:
Leka sykestue:
Hjemme hos deg
sjøl dersom du
har
problemer
med å ta deg
fram til vanlig
valglokale

Hverdager 10.08.07 – 06.09.07
Lørdag 1.september
Lørdag 25.august

mellom kl. 10.00 og 14.00
mellom kl. 10.30 og 13.00
mellom kl. 10.30 og 13.00

Onsdag 5.september
mellom kl.16.00 og 18.00
Hele perioden– vi avtaler passende tidspunkt med deg.
Søk valgstyret muntlig eller skriftlig seinest 3.september.
Hjemmesykepleien eller andre innen pleie- og omsorgssektoren
vil hjelpe deg med søknad.
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Nye åpningstider Leka Folkebibliotek
Mandag
Tirsdag
Onsdag

kl. 1100-1300
kl. 1100-1300
kl. 1830-2000

Bente

Leka sosialkontor informerer:
Sosialkontoret vil kun være åpent
mandag og torsdag mellom kl. 10.00 og 14.00.
NB!
Ved henvendelser som gjelder økonomisk støtte eller forespørsel om sosialt lån,
skal søknadsskjema fylles ut på forhånd og sendes Leka sosialkontor eller leveres
i resepsjonen på Lekatun, sammen med nødvendig dokumentasjon. Dette gjelder
også andre henvendelser hvor utfylling av søknadsskjema er påkrevd.
Søknadsskjema kan fås på sosialkontoret, eller hentes på Lekatun i skjemastativet
i gangen. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt med
sosialkontoret i åpningstiden for å avtale tid til dette.
Det regnes ca en uke i saksbehandlingstid fra mottatt godkjent søknad.
Leka sosialkontor
___________________________________________________________________________
INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN
FORSKUDDSPLIKTIGE SKATTYTERE
Skatteoppkreveren minner om at 1. termin restskatt for 2006 forfalt til betaling 20.
august. Er restskatten over kr. 1.000 er den delt i to terminer. Innbetalingskort ble
utsendt i juni i år. Hvis 1.termin ikke blir betalt ved forfall, anses også 2. termin
samtidig forfalt til betaling (Skattebetalingsloven § 23). For de som har betalt 1.
termin ved forfall, er forfall for 2.termin 24.09.
SKATTEOPPGJØR 12. OKTOBER
For de som venter på skatteoppgjøret for 2006, datoen er 12. oktober. Som tidligere
vil skatteoppgjørsblankettene bli sendt direkte til skattyterne fra Skattedirektoratet.
TIL ARBEIDSGIVERNE!
Når det gjelder terminoppgave for 4. termin er fristen 8. september for levering av
papiroppgave. Dersom oppgaven leveres via altinn.no er fristen 15. september.
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling 15.september. HUSK AT
TERMINOPPGAVE MÅ INNLEVERES!
Skatteoppkreveren er ikke på kontoret 27. og 28. august pga. deltakelse på
skatteoppkreverkonferansen som Skattedirektoratet arr.
Mvh
Kirsten Pettersen
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MIDLER TIL IDRETTSANLEGG, NÆRMILJØANLEGG OG KULTURBYGG
Nå nærmer det seg tiden igjen for å søke om diverse midler!!!!!
Følgende søknader går gjennom kulturkontoret:
Spillemidler (tidligere tippemidler) til:
•
anlegg for idrett og friluftsliv
•
nærmiljøanlegg
•
rehabilitering og ombygging av eldre anlegg
•
ombygging til handikapriktige anlegg
•
anlegg for friluftsliv i fjellet
Statsmidler til lokale og regionale kulturbygg.
( Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, kulturhus, grendehus,
allaktivitetshus, bydelshus, og organisasjonseide forsamlingshus.)
Hvem som kan søke tilskudd varierer litt i forhold til hva man søker tilskudd til. Ta
kontakt med kulturkontoret for nærmere informasjon!!!

Kommunens søknadsfrist for innlevering av søknad på tilskudd av
spillemidler er satt til 15. 0ktober.
Søknadsskjema kan hentes på kulturkontoret!
Kulturkontoret
__________________________________________________________________

LEDIG STILLING I LEKA KOMMUNE
(Intern utlysning, jfr. HTA `s kap. 1 § 2.3, andre avsnitt)

”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt
arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”.

RENHOLDERE
Inntil 100 % fast stilling og vikariat i 30% stilling som renholdere er ledig for
tiltredelse snarest.
Arbeidsområdet for den faste stillingen er renhold av kommunale bygg,
organisering av renholdet, utarbeidelse av renholdsplan og innkjøp av
renholdsartikler.
Arbeidsområdet for vikariatet er renhold av kommunale bygg.
Kvalifikasjoner: Det søkes fortrinnsvis etter fagarbeidere innen renhold.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til Beate Johansen, tlf. 40041053.
Søknader med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes Leka kommune,
personalkontoret, 7994 Leka innen 01.09.2007.
Personalkontorets e-post: arve.antonsen@leka.kommune.no
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Leka barnegospel har øvelser på følgende onsdager fram til jul i Leka kirke
kl 1530-1630:
29. august
19. september
03. oktober
24. oktober
07. november
21. november
05. desember
19. desember
Aller barn på Leka som er glad i å synge er hjertelig velkommen!
Hilsen fra Tale og Donata
________________________________________________________________________

GAMMELSKOLENS VENNER
Onsdag 1. august i år ble det holdt stiftende generalforsamling på Lekatun for foreningen
GAMMELSKOLENS VENNER.
Formålet med foreningen er å verne om gammelskolen på Leknes og bidra med å skaffe
midler til nødvendig oppussing, vedlikehold og drift av skolebygningen.
Dette forutsettes å skje i nært samarbeid med Leka bygdemuseumslag som eier skolen.
Den nye foreningen får overført alle de midler som gjenstår etter innsamlinger i 1999 og 2006,
tilsammen noe i underkant av kr. 80 000.
Foreningen skal registreres i Brønnøysundregistrene.
På generalforsamlingen ble det fastsatt vedtekter
og foretatt valg. Styret i den nye foreningen
fikk denne sammensetning:
Leder:
Jarle Johansen
Styremedlemmer: Karen Jakobsen og
Håvard Nymo
Varamedlem:
Klara Schineller
Revisor:
Kirsten Pettersen

GUDSTJENESTER
02.september:

Salmekveld ”fra vugge til grav” i Leka kirke
kl.19.30 ved sokneprest Donata Schlosser.
Konfirmantpresentasjon. Ofring.

23. september

Gudstjeneste i Leka kirke kl. 11.00 ved
sokneprest Donata Schlosser.
50-årskonfirmantjubileum, ofring, nattverd
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KINO FREDAG 31. AUGUST – UL LEKAMØY
Lotta fra Oppfinderland (Alle) 1.forestilling
Lotte er en livlig jentehund som bor i et lite land
ved sjøen. Innbyggerne i landet har en uvanlig hobby,
de finner opp ting, alle slags mulige maskiner.
Den årlig oppfinnerkonkurransen er årets viktigste
dag i dette landet.
Transformers (11 år) 2.forestilling
Planeten Cybertron er bebodd av robotrasen
Transformers som har evnen til å forandre seg til
andre mekanismer og hver enkelt har en unik
mekanisk forkledning. Robotene er delt inn i to leire:
de gode og rettferdige Autobots, ledet av
Optimus Prime, og de onde Decepticons,
ledet av Megatron (som forandrer seg til et
skytevåpen som passer situasjonen).
__________________________________________________________________

Dialekthjørna’

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

ORD OG UTTRYKK BRUKT PÅ LEKA

Uten at dette organs flittige lesere har stått i kø med nye ord
og uttrykk som ikke den lokale befolkning lenger benytter
tildaglig, fortsettes spalten også i dette nr. av Lekaposten.
Folk flest er vel i disse dager opptatt med allehånde gjøremål,
både klesvask etter sommergjester og etterslått, og som dagene
går er det ikke så mange hendinger som trenger ”gammeldagse” kraftuttrykk i småprat innen
familien eller med de nærmeste naboene for å bli forstått fullt ut. Ikke desto mindre så hender
det til tider at ganske så malmfulle uttrykksmåter må sies å være greie å ty til, særlig om en
ikke er helt på linje med naboens måte å tenke på, eller en skal ytre seg om sentrale eller
lokale politikere, fortrinnsvis slike som tilhører partier en aldri kunne tenke seg å gi sin
stemme.
Under enhver omstendighet så er Lekapostens redaksjon åpen for tips om ord og uttrykk som
folk som har levd en god stund ennå husker og forstår.
Her kommer nye eksempler på gamle uttrykk fra Leka:

Ord:

Fådøm (om kvinner som var lite for seg - ordet kommer fra Kirsten Pettersen), fåni det

samme om en mann, selv om det var en viss nyanseforskjell, en fåni var ganske dum i tillegg),
håsslest (lite sympatisk person, sterkere uttrykk for det samme blir tidvis brukt lenger nord i
landet), snerfekti (smart, netthendt), vennagnag, (når hester står og klør hverandre på
ryggen i all vennskapelighet. Av og til brukt i overført betydning om folk, for eksempel
unggutter, som småsloss bare på ”lissom”)

Uttrykk:
Det e’ gali ke finger en sker seg i” (Den ene ulykka er like ille som den andre)
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Primstaven i august og september
24.august: Barsok, St. Bartholomeus-messe for apostelen Bartholomeus som ble
flådd levende for sin kristne tro.
Merke:
Kniv, øks eller kors.
Værmerke:
Barsok-frost gjer mange matlause.
Hvis Barsok er klar, blir det en klar høst.
Gamle skikker/overtro:
Bukkene slaktes. En farlig dag - haugfolket er ute! I
gammel tid trodde man at dommedag skulle komme på
Barsok. Regnes som den første høstdagen.
29. August: Tredje Jernnatt. Johannes halshogg
Merke:
Sverd eller kropp uten hode.
Værmerke:
Nå kunne det bli frostnetter og kornet kunne fryse.
Gamle skikker og overtro:
Dette var tredje og siste jernnatt (19. og 20. august var
første og andre).
01. September: Kvernknarren, Eidismesse. Egidius (død 720) som var helgen,
eneboer og klostergrunnlegger i Frankrike. Han var
vernehelgen mot tørke.
Merke:
Kvernstein.
Værmerke:
Dagen ga varsel om høstværet, fint vær ville gi tørke
og lite vann til kverna.
Gamle skikker og overtro:
En av årets farlige dager.

Vi hilser og gratulerer...
Vi vil gratulere Donata og Matthias som skal
gifte seg den 7. september.
Hilsen små og store i Leka barnegospel.
Ønsker å gratulere bestefar Åge med 59 års dagen lørdag 25 august.
Hilsen Christian og Caroline

HJERTELIG TAKK!
Det vil være umulig å få takket alle personlig som viste meg oppmerksomhet i
forbindelse med min 80 årsdag. Derfor denne ”kollektive” takk for alle besøk,
blomster, telefoner og andre hilsener i anledning dagen.
Alt sammen varmet en gammel lekværings hjerte!
Svein Kvaløy sr
________________________________________________________________________
Fra barnemunn:
• En vibrasjon er en bevegelse som ikke vet hvilken vei den skal gå. (Rune 8 år)
• Vann plystrer ved hundre grader. (Mons 9 år)
• Det går an å få brødskivene i matpakka til å henge på veggen. Men da må man
kaste hardt… (Patrik 10 år)
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MANDAG
Kl.11.00 – 13.00 – Åpent bibliotek
Kl.17.00 – Småbarnstrim i Herlaughallen
Kl.20.30 – STEP på 2T
TIRSDAG
Kl.11.00 – 13.00 – Åpent bibliotek
Kl.15.00 – 17.00 – Åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd.
ONSDAG
Kl.18.30 – 20.00– Åpent bibliotek

AUGUST
Mandag
Mandag
Lørdag-søndag
Lørdag
Onsdag
Fredag
SEPTEMBER
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Onsdag
Søndag
OKTOBER
Onsdag
Søndag
Fredag
Søndag
Onsdag
NOVEMBER
Onsdag
Onsdag
DESEMBER
Onsdag
Onsdag

20.
20.
25.-26.
25.
29.
31.

TORSDAG
Kl.20.00 - bingo

FREDAG

LØRDAG
Kl.12.00-14.00 – Leka Steinsenter åpent
SØNDAG
Kl.20.00 - bingo

Henting av restavfall
Skolestart
TINE fotballskole
Forhåndsstemming Gutvik grendehus kl.10.30 – 13.00
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Kino på Skei

1.
2.
9.
10.
19.
23.

Forhåndsstemming Lekatun kl.10.30 – 13.00
Salmekveld Leka kirke kl. 19.30 – presentasjon av konfirmantene
Kommune- og fylkestingsvalg ( stemmested - Lekatun)
Kommune- og fylkestingsvalg ( stemmested - alle kretser)
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Gudstjeneste Leka kirke kl. 11.00 – 50-årskonfirmantjubileum

03.
7.
12.
21.
24.

Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30
Basar i UL Lekamøy
Utlegging av ligning øvrige forskuddspliktige
TV-aksjonen SAMMEN FOR BARN
Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30-16.30

07. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
21. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
05. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30
19. Leka barnegospel har øvelse i Leka kirke kl. 15.30

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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