Utgiver: Leka kommune

Dato: 05/06 - 2009

Nr: 11/09

ÅRETS KNØTT-TURNERING LØRDAG 13. JUNI

For sjuende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtt-turnering
for 5-8-åringer.
I år er det er påmeldt hele 19 lag fra Ytter-Namdalen – over 130 mygg- og
knøttespillere, Leka stiller selv med to lag.
Vi håper at flest mulig vil komme og se våre små stjerner i aksjon.
Kampene starter kl.12.00 og turneringa er ferdig ca.kl.16.00 - medaljer til
alle! Det blir salg av kaffe, brus, pølser med brød/mos, toast, vafler og frukt.
Så til alle foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, annen slekt og venner:
SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ,
DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
FREDAG 19. juni
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER
FREDAG 26. juni
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: 26. juni, 10. juli, 24. juli, 7. august, 21. august
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___________________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 743 87 000
INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERNE
ARBEIDSGIVERAVGIFTEN TIL FOLKETRYGDEN FOR 2009
Frist for innberetning og betaling av avgift er nå sammenfallende, samme datoer som
tidligere for innbetaling: 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15.
november.
I medhold av ny skattebetalingslov vil økning som følge av endret oppgave eller fastsettelse
gis et eget forfall, og det blir beregnet renter på økningen.
Terminoppgaven MÅ leveres. Det er registreringen av den som avgjør fordelingen av
skattetrekket til kommunene! Terminoppgave kan leveres på ALTINN, eller på papir til
Skatteoppkreveren, se folketrygdloven § 24-3 første ledd.
Det SKAL angis hvilken ordning det skal betales arbeidsgiveravgift etter, se pkt. 2.1. på
oppgaven, fra AA til JJ. Mest aktuelle i Leka er AA (generelle næringer), DD (jordbruk og
oppdrett), EE (kun innberetning av forskuddstrekk (f. eks. fiske), GG (veitransport).
VIKTIG: Avgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning skal tas med på en egen linje
under pkt. 2.3. i terminoppgaven. Tilsvarende gjelder også for ÅRSOPPGAVEN FOR
ARBEIDSGIVERAVGIFT.pkt.6.0. (Jeg får differanse mellom sum innberettet iflg. lønns- og
trekkoppgaver og sum årsoppgave/innbet.avgift når tilskudd til pensjon ikke er utfylt.
Unødvendig mye tid går med for både meg og arbeidsgiverne/regnskapskontorene pga.
dette.)
Minstegrensen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (2 mndr) er kr.
100. (Sk.bet.forskriften § 10-4-1). Kid-nr. kan lages på www.skatteetaten.no
Også for 2009 er Leka i sone 4, og satsen er 5.1 %. Grunnlaget er brutto lønn inkludert
feriepenger.
PRIVATE ARBEIDSGIVERE
Folketrygdloven § 23-2, 7.ledd gir en særregel for lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig,
der det på bestemte vilkår (bl.a. at avtalen må være inngått mellom privatpersoner) at
lønnsutbetalinger inntil kr. 60.000 er fritatt for arbeidsgiveravgift (årlig).
Utbetalinger som ikke overstiger kr. 4.000 f.o.m. inntektsåret 2009, er skattefrie for
mottaker, og ikke innberetningspliktige, men de inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.
SÆRLIGE REGLER FOR BARNEPASS
Det er en forenklet oppgjørsordning med hensyn til forskuddstrekk, når det gjelder privat
pass av barn under 12 år, eller som har særlig behov for omsorg og pleie. Folketrygdloven
§ 23-2 gir en særregel om at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift. Uttrykket ”pass av
barn” omfatter vanlig tilsyn og stell.
ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Folketrygdloven § 23-2, åttende ledd gir en særregel om lønnet arbeid for veldedige eller
allmennyttige institusjoner/organisasjoner. Fritaket gjelder for lønnsutbetalinger dersom institusjonen/organisasjonen har totale lønnsutgifter opp til kr.
450.000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr. 45.000 pr. ansatt.
Mer informasjon på www.skatteetaten.no
Med vennlig hilsen
Kirsten Pettersen
skatteoppkrever
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SKATTEAVREGNINGEN INNTEKTSÅRET 2008
Avregningen for lønnstakere og pensjonister for inntektsåret 2008 blir klar i juni, og

utleggsdato er 23. juni. Som tidligere år blir skatteoppgjørsblankettene sendt den enkelte skattyter
fra Skattedirektoratet.
TILGODEBELØP UTBETALES I UKE 27.
Høstutlegg (næringsdrivende, og de som av ulike grunner ikke ble med på den første avregningen,
samt selskaper) er fastsatt til 21. oktober. Nærmere informasjon følger.
Med vennlig hilsen
Kirsten Pettersen, skatteoppkrever

---------------------------------------------------------------------------------------KUNNGJØRING
Fylkesmannen har vedtatt følgende forskrift:
Forskrift om øya Leka i Leka kommune i Nord-Trøndelag som typisk turiststed.
I medhold av lov om helligdager og helligdagsfred av 24.02.95, § 5,6.ledd, gir
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 29.05.09 følgende forskrift om typisk turiststed.

§1 – typisk turiststed
Øya Leka i Leka kommune, Nord-Trøndelag, betegnes som typisk turiststed etter lov om
helligdager og helligdagsfred, § 5,2 ledd nr 4 i perioden 1. april – 31. september.
Bestemmelsene om alminnelig åpningstider i samme lovs § 5, 1. ledd gjelder etter dette
ikke for dette stedet i nevnte periode.
§ 2 – ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks.

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

FOLKEMØTE – HERLAUGHALLEN TIRSDAG 16. JUNI KL. 1930
I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet på Skei vil arbeidsgruppen invitere til folkemøte.
Arkitektfimaet Arkideco informerer og imøteser innspill på folkemøtet.
Se oppslag på butikkene for nærmere informasjon om program for kvelden.
Hele Lekas befolkning og næringsliv inviteres til å delta.

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

BINGO
Bingo på UL Lekamøy (torsdag 16. juli) flyttes til onsdag 15. juli.
----------------------------------------------------------------------------------------------

UTLYSING

Arrangementkomiteen for Cabaret Solsem søker etter
KOKK / KJØKKENANSVARLIG
til fredag 17. og lørdag 18. juli
Til engasjementet ligger også alt ansvar for innkjøp til
matservering for to kvelder,
og organisering av personell på kjøkkenet.
Engasjementet honoreres med kr. 3.000,- pr kveld.
Søknadsfrist: onsdag 10. juni innen kl. 1200.
Søknad sendes kulturkontoret v/ Venke Strat Thorsen, 7994 Leka

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

ÅRSMØTE VALDET LEKA
Lekatun mandag 8. juni kl. 2030
Vanlige årsmøtesaker, samt fordeling av rådyr 2oo9 på jaktfeltene.
Styret.
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GUTVIK SKYTTERLAG
Arrangerer skyting om Leka Kommunes Pokal
onsdag 10.06.09 kl. 18.30
Enkel servering
VELKOMMEN

ARRANGØR: GUTVIK SKYTTERLAG

---------------------------------------------------------------------------------------------GUTVIK GNIKK OG GNU (GGG) Time etter avtale på følgende numre:
Massasje: tlf. 74 39 99 90 - mobil: 932 57 578
Hudpleie: tlf. 74 39 96 20 - mobil: 968 43 183
----------------------------------------------------------------------------------------------

LEKA STEINSENTER
har åpent hver lørdag fra kl. 12.0014.00 i mai, juni og august.
I juli er steinsenteret åpent tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 1200-14-00.
----------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMERJOBB
Hei! Har du barn som skal passes, plen som skal klippes, eller noe annet som skulle
vært gjort i sommer? Jeg skal være på øya hele sommeren, og kunne tenke meg å
tjene noen kroner.
Kontakt meg gjerne ☺
Line Holmen Ekrem, 95040553
----------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMERBLOMSTER
Jeg har noen sommerblomster i drivhuset i år også.
Kom å kjøp
Ragnhild Reppen
----------------------------------------------------------------------------------------------

TIL SALGS
1 stk Dumperhenger A-gronit T- 041/k mod 2004.
1 stk Orgel-henger T-81S mod 1994
Billig rundball til salgs
Tlf 971 14 701

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

ER DET INTERESSE FOR JULEMESSE 2009?
Enda er det lenge til advent og jul, men vi vil allerede nå høre om det er noen som kan
tenke seg å delta på julemesse. Vi prøver å få til julemesse i Grendehuset Vonheim
lørdag 28. november 2009 fra kl. 1100 og utover ettermiddagen til ca kl. 1600.
Kanskje har du handarbeid, presangartikler, julebakst, lefser, gomme, røkelaks eller andre
ting som kan selges. Alt har interesse.
Påmelding til:

Randi Pettersen
tlf. 743 99 671 - 959 37 447 eller
Gunnhild E. Haug tlf. 958 09 100

Vi kommer tilbake i Lekaposten med mer informasjon senere.
Styret for Grendehuset Vonheim.
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GUDSTJENESTER
Neste gudstjeneste på gudstjenesteplanen er
Søndag 2. august kl. 1100 i Leka kirke

---------------------------------------------------------------------------------------------Hver onsdag
Fredag 12. juni

åpen pub fra kl. 2100
musikk og dans med Arve og Arne Leif

Foreløpig program for Skei Dagan (11. – 15. juli 2009)
fredag 10. juli
lørdag 11. juli

Mandag 13.juli
Tirsdag 14. juli
onsdag 15. juli

MC - Treff Vottvika
Sjø tur til Hortavær (muligheter for Rib. båt eller cabincruiser )
- i samarbeid med Namdalscruise, Vikna
kveld; Årets første Hagefest på Vertshuset.
Musikk og dans; Hilde Fjørtoft (duo) & Ramp fra Namsos
program ikke bestemt..
Rekeaften på puben...
Bygda dag på Museet..
Hagefest på Vertshuset ... Musikk og dans; v. Vømmølgutan...
(nb. Vømmølgutan har nettopp gitt ut ny cd.. muligheter for å kjøpe
den her på puben snart )..

Kom og Opplev Skei og Leka om sommern...
Mvh. Vertshuset Herlaug
Vidar / Bente & Bjørn Harald..

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

Resultatene av kostholdsquiz
LHL Leka hadde stand på Coop Leka 26. mai som et ledd i markeringen av Hjerte- og
lungesykes uke.
Vi solgte lodd og pins, orienterte om LHL, vervet medlemmer, og arr. kostholdsquiz.
3 hadde alle svar riktige. Bente Martinsen fikk ”Alle hjerters kokebok”. Svein Kvaløy og
Torill Grande fikk skrittellere i premie.
Vi gjengir her spørsmålene og de riktige svarene:
1. Hva er den største kilde til salt i det norske kostholdet? Ferdigmat
2. Hvilke matvarer er gode antioksidanter? Frukt, grønnsaker bær og krydder.
3. Hvor mye frukt og grønnsaker bør du spise pr. dag? 2 porsjoner frukt og 3
porsjoner grønnsaker.
4. Hvorfor bør vi spise fet fisk? Fordi det er kilde til omega -3 fettsyrer som
reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer.
5. Hvilken matvare inneholder best fett? Olivenolje
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BILDER FRA LEKA AV GOD GAMMEL ÅRGANG
Leka kommune har fått tilsendt flere bilder fra prestegården i Frøvik – og områdene rundt fra
Magne Skjånes, etterkommer av Arne og Magnhild Skjånes.
Arne Skjånes var født i Rørvik, mens Magnhild kom fra Moi. Arne ble utnevnt til stiftskapellan
(en stifskapellan var en geistlig embedsmann som sto til biskopens disposisjon for å bestyre
embeter som av en eller annen grunn sto ubesatt) i 1927, og fikk brev av biskopen om å reise
til Leka og bestyre embetet inntil ny sogneprest kunne tiltre. Han fungerte som sogneprest i
Leka i perioden 10. juli 1927 fram til etterjulsvinteren 1928.
Skjånes tok en del bilder av bygningene både ute og inne og landskapet rundt i tillegg bilder av
sin kone. Lekaposten viste fire bilder i utgave 03/2006 av prestegården, forpakterbolig med
forpakter og nabo med sine familier.

Kaia i Frøvik

Sauer og stabbur som for lengst er forsvunnet.

Hjørnet av forpakterbolig med
jordet ned mot sjøen.

Arne Skjånes. Han beveget seg – stort sett aldri utendørs uten hatt på hodet

Magnhild Skjånes,
tidsriktig kledd med muffe.

Fra prestegården med utsikt mot Hårfjellet.
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Inne i stua på prestegården.
Teppet på veggen har Magnhild brodert,
og henger i dag på veggen hos sønnen i
Tromsø.
Teppet er laget ca 1920 – rød bunn og blå
kant. Stolene rundt bordet er laget av
kassebord av en snekker på Rørvik.
Magnhild hadde fortalt at stolene ikke
hadde trekk, og var ikke gode å sitte på.
De havnet som besøksstoler på prestens
kontor da han senere ble sogneprest i
Klæbu.
Presteparet hadde en betydelig
boksamling. Presten kjøpte det meste
antikvarisk. Bildet i hjørnet er en
brunstiftstegning av presten, tegnet av R.
Strømme – søstersønn av Anders Hovden.
Kurvmøblene står i dag i kjellerstua til
sønnen i Tromsø.

Magnhild Skjånes på Frøvik kai.

Bærbusker i prestegårdshagen med utsikt
mot Frøvik kai.

Magnhild Skjånes på Frøvik kai.

Postkort som viser Leka Kr. Ungdomshus
”Vonheim”. Kortet ble sendt til Skjånes i 1935.
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Vi hilser og gratulerer...
Gratulerer med 3-års bursdag til lille jenta våres CharleneHun hadde bursdag den 29. mai.
Vi er kjempeglad i deg.
Kosss og klemmm fra papa, mama og alle søsken
Suzette Jakobsen
Gratulerer med dagen som var den 29. mai.
SANA MABUSOG MO KAMI AT MALASING he he he☺
Hilsen asiatiske damer her på Leka
Tusen takk for alle hilsner og oppmerksomhet
I forbindelse med min 85-årsdag den 19. mai.
Hilsen Hedvig Sørli
---------------------------------------------------------------------------------------------

Livet selv er en grunn til å feire. Glem dine tap og tell dine seire.
Se fram og opp og ta nye tak. Begynn med dagen I DAG!
---------------------------------------------------------------------------------------------

For hvert minutt du er sint, mister du seksti sekunder med glede!
---------------------------------------------------------------------------------------------

Livet er ikke et problem du skal løse. Livet er et mysterium du skal oppleve!
---------------------------------------------------------------------------------------------

Rute Lekaferja AS gjeldende perioden 01.06.09 – 31.08.09

Fra Skei (Leka)
MA/TI/ON/TO/FR
0650
0800
0935
1035
1240
1340
1440
1540
1640
1815
1915
2100
2230

Fra Gutvik

LØ

SØ

0800
0935
1035

0830
1000
1240

1340
1700
1815
2030

1540
1700
1915
2130

MA/TI/ON/TO/FR
0730
0830
1005
1105
1310
1410
1510
1610
1710
1845
1945
2130
2255

LØ

SØ

0830
1005
1105

0855
1030
1310

1410
1730
1845
2100

1610
1730
1945
2155
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Vi er endelig kommet oss nordover til vår barndoms øy, for sent til å feire nasjonaldagen
med sambygdinger, men med strålende sol over gamle fjell de første dagene.
Nå ser det ut til at sydvesten har fått overtaket og med den kommer det vanligvis
nedbør. Når dette skrives står pinsen for døra. Da skal vi ha godvær, koste hva det koste ville,
hadde vi nær sagt.
Formedels en viss indisposisjon, en skikkelig vårforkjølelse, har vi bare i meget beskjeden
utstrekning vært rundt og er følgelig lite oppdatert på det som måtte røre seg blant landalmuen
på disse kanter. Vi er raskt på bedringens vei og venter allerede i neste utgave av dette nyttige
og i de fleste deler uovertrufne organ å kunne gi vårt besyv med når det gjelder gjøren og laden
blant både politikere og andre personasjer i framskutte posisjoner hersteds. Vi har våre kilder,
anonyme selvsagt, slik at ingen kan føle seg helt trygg.
Vår bevåkenhet har alltid ligget hos dem som av forskjellige grunner er født, eller av andre
årsaker har slått seg ned, i både lokale og mer sentrale utkantstrøk. Vi ser av et ikke ukjent
presseorgan i distriktet at et bra pengebeløp, bevilget til utbedring av samferdselen i Namdalen,
ble omdisponert til mer sentrale strøk av fylket. Dette til megen forargelse for både ordfører og
annet fagnafolk i den aktuelle kommune. Vi er ikke det minste forbauset. Det er ganske så typisk
for tankegangen både hos politikere og byråkrater på disse kanter av verden. Nå er vi spente på
om det blir noe fast dekke på en utkantvei i nabokommunen over fjorden. Vi følger saken, som
det heter, og vil ved første høve kunne kommentere utfallet.
Vår utmerkede kilde fra tidligere tider, landalmuens svorne venn og rådgiver, – Lorents Didrik
Klüver - er tilbake igjen med et par hentydninger for denne tid på året:

Den 22de Dag i denne Maaned er den længste Dag og korteste Nat.
Den 24de kaldes ST. Hansdag, og ansees for Midtsommerstid. Erfarne Husholdere holde
det nu for den bedste Tid at lægge Høns, da de Kyllinger, som falde, skulde blive gode
Værpefugle.
Vogt dig nu for formegen Søvn, som fordærver dit Legeme. Staae herefter tidlig op ved
Solens Opgang, væk dine Folk og sæt dem i Arbeide den stund det er svalt om morgenen.
Svaret på forrige spaltes regnestykke: 10990 (Bare tell etter!)
Spaltens hovedhensikt – ord og talemåter fra tidligere tider:

Ord
Arbesvein’ (opparbeidet, helst gruset vei for alminnelig ferdsel - til forskjell fra gårds- og
jordbruksveier som stort sett bare var fremkommelig med hest), masjon’ (konfirmasjon),
skamrask (skade - hain vart heilt skamraska), olvess (tjukk l, rask og konsis til å svare for seg)

Uttrykk
Kunsten å være lykkelig er å gjøre sine gleder enkle (Gammelt kinesisk ordtak).
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-

2300
1330
1800
1800
1900
2100
2200

åpen solstudio - Lidia
åpent bibliotek
åpen frisørsalong - Ludmila
småbarntrim Herlaughallen
fotballtrening miniputt (3-5 kl)
step 2T
fotballtrening

TIR

MAN

1100
1130
1100
1700
1800
2000
2000

ONS

1100 - 2300 åpen solstudio - Lidia
1100 - 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
1830 - 1930 åpent bibliotek
1900 - 2030 miniatyrskyting – kjeller Lekatun
2000- 2200 Linedance Lille Herlaughallen
2000 ------- volleyball Herlaughallen

TOR

FRE

1100-2300 åpen solstudio - Lidia
1100-1800 åpen frisørsalong - Ludmia

LØR
SØN

1100
1130
1100
1500
1800
1830
1930
1930
1100
1100
1830
1930
2000
1930
2100

- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1330 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1700 åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd
- 1900 fotball smågutt/pike
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2300 åpen solstudio - Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
-------- spinn 45 2T
-------- bodypump 2T
-------- bingo
- 2100 fotballtrening (6-9 kl)
- 2200 badminton

1100
1100
1800
1100
2000
2100

- 2100 åpen solstudio - Lidia
- 1600 åpen frisørsalong – Ludmila
-------- fotballtrening – ungdom
- 2100 åpen solstudio - Lidia
-------- bingo
- 2200 badminton

JUNI
Mandag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Tirsdag
JULI
Lørdag
Fred-søn
Lørdag

08
10
12
13
16
23

Årsmøte Valdet Leka – Lekatun kl. 2030
Skyting om Leka Kommunes Pokal – Gutvik skytterbane kl. 1830
Vertshuset Herlaug; dans på Tausloftet, Arne Leif og Arve spiller
Knøtte-turnering på Leka 1200-1600 – Leka Stadion
Folkemøte Herlaughallen kl 1930 – Skei stedsutvikling
Kommunestyremøte Lekatun kl. 1030

04
10-12
11

Tirsdag
Onsdag

14
15

Uke 29

17-19
13-19
20-22

Fest på Skei UL Lekamøy, musikk Donky Punch – aldersgrense: konfirmert
MC treff i Vottvika
Sjøtur til Hortavær – Rib.båt elelr cabincruiser
Vertshuset Herlaug, hagefest Ramp spiller
Vertshuset Herlaug - rekeaften
BINGO UL LEKAMØY kl. 2000
Vertshuset Herlaug; hagefest oppvarming Hellesøe– hovedband Vømmøgutan
Sommerbutikken – UL Lekamøy kl. 1200-1700
Herlaugsdagene 2009
Sommerbutikken – UL Lekamøy kl. 1200-1700

Uke 30
Uke 31
AUGUST
Søndag
02
Torsdag
13
SEPTEMBER
Fre-søn
11-13
OKTOBER
Lørdag
03

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1100
MOT kurs/informasjon for foreldre/trenere
Hildreseminar i Herlaughallen, arr Leka Blandakor
Markering av Leka Blandakors 90-årsjubileum

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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