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Så er årets dager nok en gang avholdt – både Skei Dager og Herlaugsdager –
denne gangen med særdeles varierende værforhold.
Mange og store arrangement ble gjennomført som planlagt, mens noen ble
avlyst pga vær og liten påmelding. Men behovet for hjelpende hender og
føtter har likevel vært stort - så TUSEN TAKK til alle medhjelpere –
hjemmehørende og tilreisende – uten deres frivilliges innsats hadde det ikke
vært mulig å gjennomføre disse dagene. Og TUSEN TAKK til gjester og
publikum som møter på arrangementene, uten dere hadde det ikke vært noe
poeng å lage disse dagene heller.
Det er i dag vel to og en halv uke igjen til skolestart,
og en lang sommerferie nærmer seg slutten.
Lekaposten ønsker elever og lærere lykke til med nytt skoleår,
en spesiell hilsen går til alle førsteklassinger.
Skoleruta for 2010/2011 finner du inne i Lekaposten.
En del av ungdommene våre går en ny og spennende
tilværelse i møte som hybelboere og førsteårselever på
videregående skoler.
Lekaposten ønsker dere lykke til!

SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF
NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER

FREDAG 13. august
FREDAG 20. august

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 03.09–17.09–01.10–15.10–29.10–12.11–26.11–10.12-23.12.
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___________________________________________________________________
Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00

Informasjon fra teknisk
Leka Kommune minner om at tiltak det er gitt tillatelse til,
må være igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt.
Søker er ansvarlig for å sende inn ferdigattest på tiltaket til kommunen.
Utdrag fra den nye plan og bygningsloven.
§ 21-9. Bortfall av tillatelse
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
Teknisk
---------------------------------------------------------------------

Tilbyr etablererkurs både i Namsos, Røyrvik og Kolvereid
Har du en forretningsidé? Ønsker du å starte egen virksomhet?
Til høsten starter Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag tre etablererkurs i Namdal.
Fra 2010 gjennomføres Innovasjon Norges tilbud om etablereropplæring i Nord-Trøndelag av Proneo
AS i Verdal i samarbeid med Prosesskompetanse AS på Kolvereid. I løpet av første halvår er det
igangsatt fem kurs i henholdsvis Verdal, Stjørdal og Namsos, Snåsa og Steinkjer med til sammen 57
deltagere.
Tre kurs i Namdal
Tilbakemeldingene fra deltagerne på kurset har vært svært gode.
Allerede i slutten av august er det planlagt startet et nytt etablererkurs i Namsos. Ytterligere to
etablererkurs planlegges startet i Namdal i løpet av september, henholdsvis på Kolvereid og i
Røyrvik.
Deltagerne i Etablereropplæringa utvikler sin egen forretningsplan gjennom kurset.
Dette gjennom fem todagers samlinger der ulike tema i en forretningsplan og det
individuelle arbeidet gås gjennom. Hver deltager får i tillegg utdelt en rådgiver for oppfølging mellom
samlingene. Kurset har en egenandel på 3500 kroner, det resterende dekkes av
Innovasjon Norge.
Meld deg på nå
Allerede nå kan du melde deg på kursene. Det gjør du via Internett.
Gå inn på http://proneo.no/default.aspx?aid=9078554.
Kjenner du noen som er aktuelle for etablererkurs, nøl ikke med å tipse om kurset.
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.proneo.no.
Du kan også følge etablereropplæringa på facebook; Etablereropplæringa i Nord- Trøndelag.
Kursstart i Namdalen høsten 2010
Namsos: 24. August
Kolvereid: 7. September
Røyrvik: 9. september
Kontakt Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag:
Marit Dille:
Mobil: 911 78 046 marit.dille@pkom.no
Randi Mona:
Mobil: 994 44 482 randi.mona@proneo.no
Online påmelding http://proneo.no/default.aspx?aid=9078554
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ÅR
2010

UKE NR
33
34

ANTALL DAGER
3
16-22 aug
5
23-29 aug

35

5

30-05 aug/sept

36

5

06-12 sept

37

5

13-19 sept

38

5

20-26 sept

39

5

27-03 sept/okt

40

5

04-10 okt

41

5

11-17 okt

42

0

18-24 okt

43

5

25-31 okt

44

5

01-07 nov

45

5

08-14 nov

46

5

15-21 nov

47

4

22-28 nov

48

5

29-05 nov/des

49

5

06-12 des

50

5

13-19 des

51

0

20-26 des

Første skoledag onsdag 18. august

Høstferie

Fri fredag 26. november. Faglig-pedagogisk dag

Siste skoledag før jul, fredag 17. desember

82 dager
2011

1
2

5
5

03-09 jan
10-16 jan

Første skoledag etter nyttår, mandag 3. januar

3

5

17-23 jan

4

5

24-30 jan

5

5

31-06 jan/febr

6

5

07-13 febr

7

5

14-20 febr

8

0

21-27 febr

9

5

10

5

28-06
febr/mars
07-13 mar

11

5

14-20 mar

12

5

21-27 mar

13

5

28-03 mar/apr

14

5

04-10 apr

15

5

11-17 apr

16

0

18-24 apr

Påskeferie

17

4

25-01 apr/mai

Fri mandag 25. april (2.påskedag)

18

5

02-08 mai

19

5

09-15 mai

20

3

16-22 mai

21

5

23-29 mai

22

3

30-05 mai/jun

23

5

06-12 jun

24

4

13-19 jun

Fri mandag 13.juni, 2.pinsedag

25

4

20-26 jun

Siste skoledag torsdag 23.juni

Vinterferie

Fri mandag 16. mai og tirsdag 17. mai
Fri Kristi Himmelfartsdag torsdag 2. juni, fri
fredag 3. juni

108 dager
190 dager totalt

Første skoledag skoleåret 2011-2012
er onsdag 17.8.
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GUDSTJENESTER
Søndag 15. 08 kl. 15.00

Friluftsgudstjeneste i Gutvik v/ Donata Faustmann

Søndag 05.09 kl. 11.15

Leka kirke – Gudstjeneste v/Donata Faustmann
50-årskonf, konf.presentasjon

Søndag 03.10 kl. 11.15

Leka kirke – Høsttakkefest / barnegospel

Søndag 07.11 kl. 11.15

Leka kirke – Allehelgensgudstjeneste

Søndag 21.11 kl.

Leka kirke – Familiegudstjeneste
Førsteklasseopplegg

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

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

.

SØKES – KJØPES – SELGES:

.

DAGMAMMA
Dagmamma søkes til Melina på 1 ½ år
5 dager pr måned.
Ring Nils 95869933
---------------------------------------------------------------------

Eiendom til salgs
Eiendom på Husby, gnr 17, bnr.34 til salgs.
Markedverdi:
Låneverdi:

Kr. 430 000
Kr. 390 000

Jeg kan treffes på Leka i tiden 01.08 - 03.08
Kontakt: PER KOLSTAD
mob: 90818802
---------------------------------------------------------------------

Åpningstider:
Alle dager
fram til 20.august

fra kl. 1400-1800

Onsdag
Fredag
Lørdag

fra kl 2100
fra kl. 2100
fra kl. 2100

åpen pub
åpen pub
åpen pub

Velkommen te Vertshuset – ditt treffsted!
---------------------------------------------------------------------
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På klassebildet fra 1960 sees
fra venstre i bakerste rekke:
Roar, Tore Madsø,
Kjell Erling Hemmingsen,
Frank Thorsen, Arne Stene,
Anders Hermann Skråen,
Arve Antonsen og Per Terje
Haug.
Fra venstre foran: Åse
Haraldsen, Anne Lise Mikalsen
(nå Brobakken), Inger Johanne
Thorsen (nå Husby), Ingunn
Stene, Snefrid Wågheim og
Bjørg Martiniussen. Helt til
høyre for oss på bildet, vår kjære lærerinne,
Aslaug Gjertsen.

Vi møttes på Leka etter 50 år siden vi begynte ilag i 1 klasse, 1960 ved Leka Skole. Det var
Arne Stene som tok initiativ til den vellykkede sammenkomsten som fant sted torsdag 22.juli på
Leka. Desverre kunne ikke alle komme, men for de 9 tidligere førsteklassingene som møttes, var det
en flott opplevelse, - ikke minst fordi vi alle var spente på om vi ville kjenne hverandre igjen etter så
mange år.
De som møttes til 50 års jubileet var fra venstre i
bakerste rekke (på bildet "De møttes"):
Arve Antonsen, Snefrid Wågheim, Arne Stene og Åse
Haraldsen. Foran fra venstre: Kjell Erling Hemmingsen og
Tore Madsø.
Dessuten kom Inger Johanne Husby,
nå bosatt i Rørvik,

Anne Lise Brobakken, Raufoss og Odd Hiller fra Trondheim.
Odd Hiller flyttet til Leka og var elev ved Leka skole fra 5
klasse.

De i 1 klasse fra 1960 som ikke kunne komme var Frank Thorsen, nå bosatt i Molde, Anders
Hermann Skråen, Per Terje Haug og Bjørg Martiniussen. Ingunn Stene døde 19 juni i 2005 og ble
bare 52 år.
I tillegg til å møtes på Skytterhytta til sosialt og hyggelig samvær med god mat og drikke, fikk jeg
gleden av en rundtur på Leka, besøke Leka skole og se det flotte svømmebassenget, se
barndomshuset jeg bodde i de 5 år vi var på Husby, Leka (1959 - 1964), Leka Kirke, det nye flotte
Sykehjemmet, nytt kaianlegg på Skei, flere butikker, besøke Nausthaugen, Skråen,
Leknesbukta, Solsem, Haug, se Leka Steinsenter, Skeinesset kultursti og ikke minst kjøre over bru til
Madsøya og en rundtur rundt øya også der. Så flott!
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Jeg er imponert over de tiltak og forbedringer som har funnet sted på Leka og synes dere er utrolig
dyktige som har fått til så mange attraktive og interessante tilbud for oss besøkende! Dessuten var
jeg imponert over gårdsdriften og at de eldre gårdene er blitt tatt
vare på og forbedret. Mye husdyr å se, flotte gårder og mye fin,
dyrket mark. Det var med andre ord spennende og oppløftende å
komme tilbake til Leka! Til ei vakker og innholdsrik øy ilag med veldig
hyggelige klassekamerater og mange positive barndomsminner!
TAKK til
Tusen takk til Arne som fikk klassetreffet realisert, til Tore for
sightseeing på Leka og til Oddny Stene for gjestfrihet og herlig
middag med fersk torsk og hjemmelagde fiskeboller!
Hos henne ble jeg ikke bare god og mett, men fikk også gleden av
å se mye vakkert håndarbeide, broderier, strikkearbeid og ikke minst
hennes sjeldne og flotte tegninger på tre.
Hilsen Åse Haraldsen - en av elevene i 1. klasse i 1960.
---------------------------------------------------------------------

Første mai på Leka 1938

Guttorm Hansen holdt tale på Leka 1. mai 1938.
Sigurd Berg tok kontakt med Hansen i 1999 for å få en beretning fra dette besøket.
Guttorm Hansen svarer i brev av 2.12.99, og sender – med kameratslig hilsen – sin
beretning fra mai 1938.
En dag sist i april i det herrens år 1938 kom sekretæren i Namdal og Helgeland
samorganisasjon, Adolf Holm, til meg på gata i Namsos og sa: ”Du må reis te Leka som
første mai-taler i år”. Jeg visste ikke hva jeg skulle si.
Første mai-taler – Leka? Men Holm var uforstyrrelig da jeg begynte å protestere. ”Det går
fint”, sa han. ”Reisepeng får du av oss på kontoret”. Så gikk han. ”Jeg skal gi Lekværingan
beskjed”, var det siste jeg hørte.
Jeg var fylt 17 år i november. Nå var jeg altså et halvår eldre. Jeg hadde deltatt i AUF fra
16-årsalderen og holdt flaggappell første mai året før fra trappa på Folkets Hus i Namsos.
Men dette var noe annet, lell. Jeg hadde aldri vært på Leka, jeg kjente bare få derfra, og
hva skulle jeg si? Hva slags arrangement var det?? På kontoret til Adolf Holm var det liten
hjelp å få da jeg dagen etter gikk dit. Han visse ingen ting, men det skulle vel være tog og
tale etterpå, mente han. Han undersøkte reiserute og priser, og ga meg beløpet han kom
fram til og fem kroner mer. ”Så du har om noko kjem på”, sa han. Å reise til Leka i 1938
var ikke bare spøk. Jeg måtte reise den 29.april fra Namsos med Namdalske sin båt, den
skulle ligge i Rørvik natta over og så gå til Leka tidlig om morgenen den 30. april. Og kom
til Leka på formiddagen. Reisa gikk som den skulle. Jeg skrev og leste på et
foredragsmanuskript jeg hadde laget. En klump i magen este ut hver gang jeg tenkte på
det jeg nå skulle begi meg ut på..
Da ”Herlaug” seig inn til kaia på Skei sto jeg på dekket og så. Jeg så to karer som sto på
kaia og så på da landgangen ble lagt ut og passasjerene begynte å gå av. Så de etter meg,
tru?
De to var de som skulle ta imot første mai-taleren. De så litt rådville ut da de skjønte at det
var denne guttungen som var taleren. Vi bega oss opp fra kaia i den kalde aprilvinden.
Det var to godt voksne karer. Lokert Leknes og Arnt Schei. De var veteraner for
arbeiderbevegelsen på Leka. Det hadde nok kostet mye å kjempe fram de politiske ideene,
men de hadde holdt ut. På veien til Lokert Leknes ble det ikke sagt mye, men jeg tror det
var Arnt Schei som endelig spurte: ”Kor gammel e den her karen da”? Jeg måtte si noe og
den skepsisen som jeg hadde sett hos begge da jeg åpenbarte meg på kaia, gjorde at jeg
visste at her måtte jeg si noe som gjorde det lettere. ”Å, snart tyve år” sa jeg freidig. Det
ble merkbar lettelse i stemmen da Schei sa: ”Å, du e påpass? Du e vaksinkar da, sjøl om du
verka litt liten”. Nå gikk praten lettere og i stua heime hos Leknes ble det kaffe og mat og
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orientering om at det skulle være tog den første mai og tale etterpå, og om kvelden skulle
det være 1. mai-fest, og de venta at jeg også skulle holde tale der. ”Kor læng bli talen etter
toget”? spurte Schei. Jeg var vokst opp med de moderne ideer med agitasjon og
propaganda. Det var korte taler og talekor og sang og så videre. ”Jeg tenker det blir en tale
på et kvarter” sa jeg. Det ble en pause, så la Arnt Schei sin giktbrudne hand tungt på
bordet, så på meg og sa: ”Nå nei, vi vente oss et foredrag på minst ei times tid når det
kjem talera hit”.
Lokert Leknes samtykket. ”Folk må ha opplysning”, sa han. Det var nytteløst å prøve å
argumentere. Svetten la seg på overleppa mi. Hvordan skulle jeg greie det? Ennå i dag kan
jeg huske denne natta til 1.mai. Jeg satt på loftsrommet hos Leknes og skrev og skrev.
Lette fram alt jeg kunne huske og manuskriptbunken vokste.
Nå ble det 1. mai-tale til lekværingene.
Jeg kan tydelig se for meg 1. mai-toget. Det var en klar, nordvinds vårdag. Musikken var en
trekkspiller, han gikk først. Etter ham kom Arnt Schei med hendene krøkt rundt fanestanga.
Det var et lite tog, men det var det fineste jeg hadde sett og kom til å få se. Over de
forblåste haugene gikk den smale bygdeveien og vi på den. Det var småkårsfolkets tog.
Menn og kvinner som hadde slitt med den skrinne jorda og som hadde sloss med havet i
fiskerbåtene. De gikk der trassige i kamp for ideene om småkårsfolkets rett til å kreve sin
rettmessige del av godene. Jeg er glad ennå nå, etter så mange år, at jeg fikk oppleve
dette toget. Toget som var et bilde på en bevegelse som trodde at det nyttet å skape et
bedre samfunn. Mange av dem fikk oppleve det nye Norge et par ti-år senere.
Talen gikk visst noenlunde bra, i hvertfall var de fornøyd, forsto jeg.
Om kvelden var det fest, den første etter at vinterfisket var slutt, og karene var kommet
hjem. Jeg var nok litt sleivett i festtalen, og fleipet litt med Dybvad Brochmann og hans
Samfunnsparti, og det skapte en del uro i festlyden. Det jeg ikke visste var at
Samfunnspartiet hadde en del ivrige tilhengere på Leka, og en fest etter en hard
vintersesong skulle også feires. Kombinasjonen var ikke helt bra. Leknes mente det var
best at jeg gikk sammen med noen karer da festen nærmet seg slutten. Slik fikk jeg
oppleve ”livvakt” i min tidlige ungdom. Senere opplevde jeg det mange ganger i mange
land..
Den 2.mai bar det over fjorden til Gutvik. Jeg tror jeg gikk en vei derfra til et sted der jeg
fikk rutebuss. Min debut som 1.mai-taler var slutt.
Det skulle bli den første i et langt liv, men ingen husker jeg så godt som 1. mai i 1938.
---------------------------------------------------------------------

RESTSKATT 2009, 1. termin
forfaller til betaling 20. august . Dersom 1. termin ikke betales ved forfall, er også
2. termin forfalt til betaling. Forsinkelsesrenter påløper også.
Fortsatt god sommer!
Hilsen Kirsten skatteoppkrever
---------------------------------------------------------------------

Til en reformator
Folk som vil forbedre
hele verden, kan med held
starte i dens centrum
og begynde med sig selv.
Piet Hein
7

Vi hilser og gratulerer...

Vershuset Herlaug

Till minne av Inger Hansen
Vår vän och Stein-granne avled på Sjukstugan den 16 juli efter en tids sjukdom.
Vi minns Inger med glädje, sen tjugo år tillbaka, då Runes bror Lars började åka till Leka för att fiska
tillsammans med Jarl. Inger var gästvänlig och bjöd på kaffe och bröd enligt norsk tradition.
Så småningom kom även Rune med på fiske och lärde känna Inger och Jarl. Då vi köpte Heimly på
Stein fick även jag förmånen att lära känna familjen. Under åren blev Inger något av en
”extramamma” till Rune, då han hade problem med hälsan och Inger försökte hjälpa honom.
Inger och jag hade flera gemensamma intressen som handarbete, blommor och matlagning.
Vid besök hos familjen fick vi prova på olika fiskrätter som Inger var en mästare på att laga.
Många trevliga stunder har vi haft tillsammans då vi fått höra om livet på Leka under tidigare år.
Inger var en riktig Lekabo. Hon trivdes bäst på ön men kom ändå och hälsade på oss i Sverige
tillsammans med Jarl och några vänner. Då fick vi fira svensk midsommar tillsammans.
Vi är särskilt glada för Sankt Hans-aftonen i år som vi fick fira tillsammans med Inger och hela
familjen nere vid Stein-sjön. Inger satt helt inbäddad i plädar men var på gott humör och deltog fullt
ut.
Det blev en kväll att minnas för oss alla.
Nu finns inte Inger längre bland oss, men vi är tacksamma för att fått lära känna henne och hela
familjen. Hon ska finnas i vårt minne så länge vi lever!
Vila i frid, Inger!
Gunilla och Rune på Stein.

Til alle som hjalp oss i bryllupet vårt!
Vi vil så gjerne TAKKE alle som hjalp til
i bryllupet vårt 3.juli 2010.
Toastmaster, kjøkkenpersonell, servitører,
bartendere, barnevakter, kakebakere og
alle som hjelp til å rydde.
Dere gjorde alle dagen vår til en enda mer
fantastisk dag, så tusen hjertelig takk!
Takker også veldig mye for gaver og hilsninger.
Hilsen Aud Linda og Hans
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Dialektkråa

...du må da skjønn
ke eg sei...!?

Etter noen få dager med strålende sol som avslutning på årets Herlaugsdager
har både livet og været falt tilbake i vanlige folder. Dagene ble denne gang
avsluttet med stil. Det var mimring og nostalgi i gjenhør av gamle glansnr.
fra 30 år med lokal kulturtaktivitet. Lille Herlaugshall var bra besatt, men landalmuen kunne
gjerne ha strømmet til i større omfang for oppleve historiske innsalg av topp kvalitet. Verdien av
dette ble understreket av både den utsendte representant fra Øvre Singsakers eleverte fruers
forening og fylkes kultursjef som offisielt avsluttet årets Herlaugsdager. Sistnevnte tillot seg
faktisk også å nevne en annen viktig og betydningsfull sak for kommunen, en sak vi i all
beskjedenhet har tillatt oss å komme inn på i forsiktige ordelag opptil flere ganger gjennom
mange år: Manglende asfalt på veiene på øyas ”bakside”. Besøkende denne sommeren har
undret seg over veiene på yttersida. Det er jo her Leka framtrer som turistattraksjon. ”Baksida er
framtida” som en tilreisende ganske treffende uttrykte seg.
La det være sagt: Det skjer også positive ting hersteds. Denne kikkerten som vi tok til orde for
vel 15 år siden er nå gjort tilgjengelig for alle og enhver. Både overbygg og parkeringsplass er til
like på plass. Honnør til dem som har gjort dette mulig! Nå venter vi på at et annet forslag,
omtrent like gammelt, skal finne sin løsning: En ordning med adkomst og rydding av snuplass for
buss oppe på åsen vest for ”Hansgården” på Solsem. Det ville bli et stort pluss for øya som
turistattraksjon å kunne presentere Lekamøya i all sin velde for de tilreisende.
Etter at de store sportlige begivenheter, som VM i fotball i Sør-Afrika og Tour de France er over
kan vi nå konsentrere oss om de mer lokale hendinger. I den sammenheng kunne verken vi eller
den stedlige allmue unngå å merke seg en viss avispolemikk mellom stedets mer framskutte
politiske personasjer. Uten riktig å skjønne dybden i problemstillingen føler vi oss særdeles
beroliget over at det ikke skal ha skjedd noe kriminelt i saken. Ute i den store verden er det
heller stille om dagen. Oljen tyter ikke lenger opp fra dypet i Mexicogulfen, noe den norske
oljeministeren ved selvsyn kunne bekrefte. President Obama skal ha følt seg så lettet over
ministerens observasjon at han ville planlegge en liten sydenferie, noe som straks ble avkreftet
fra Det Hvite Hus. Til alle våre trofaste lesere: Ha en fortsatt god sommer!
Vår ” historiske” rådgiver har ferie og en sann beretning fra sist på 1800-tallet presenteres:

En original her fra øen, vi kan kalle ham Ola, har etterlatt seg mange myter. Han
hadde en sønn som emigrerte til Amerika. En dag kom det et brev med utenlandsk
frimerke, noe hele grenda visste omtrent med det samme. Ungene flokket seg rundt
han Ola og ville vite om brevet var skrevet på amerikansk. ”Det va’ kji fritt fer
de,’ ” sa Ola. ”Kain du amerikansk du da?” ville ungene vite. ”Det e’ kji frjitt
fer de’ ”, mente Ola. ”Kain du kji sei nåkå på amerikansk da?” nødet ungene.
”Nei, di skjønna kji nokkå tå de’ lell” , mente Ola. Etter at ungene hadde mast en
god del til, kremtet Ola og sa med høy røst; ”Jes, ta megsjur prekadesius! ”
Det sokk i ungene, som ilte hjem hver til sitt og stadig gjentok hva han Ola
hadde sagt. Nå kunne også de noen ord utenlandsk!
Ord
Sletin’ (flink, smart og velorientert), ferverken (helt bortkastet, ikke noe hjelp i), sprengdrekt
( tilløp når en hopper), dyinniblaut (dyvåt, gjennomblaut)

Uttrykk
Bér å værra rævalaus einn rålaus’ (Bedre å være uten bakende enn å være rådløs)
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MAN

0900
1100
1130
1100

– 1530 NTE Expert åpen
- 2300 åpen solstudio - Lidia
– 1400 åpent bibliotek
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila

TIR

1100
1200
1100
1500

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

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
2000

- 2300 åpen solstudio – Lidia
- 1800 åpen frisørsalong - Ludmila
– 1400 åpent bibliotek
-------- bingo

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
1830 – 2000 badminton

AUGUST
Søndag
Onsdag
SEPTEMBER
Søndag

15
18

Friluftsgudstjeneste i Gutvik kl. 1500, Donata Faustmann
Skolestart

5

Gudstjeneste Leka kirke kl. 1115 – 50-årskonfirmanter, konf.presentasjon

OKTOBER
Søndag
Uke 42

03
18-24

Leka kirke kl. 1115 - høsttakkefest
Skolens høstferie

NOVEMBER
Søndag

07

Leka kirke kl. 1115 – allehelgensgudstjeneste

Søndag

21

Familiegudstjeneste – opplegg med 1.klassen

DESEMBER
Søndag
Torsdag
Torsdag

05
09
16

Leka
Leka
Leka
Leka

kirke
kirke
kirke
kirke

kl.
kl.
kl.
kl.

1400
---1200
1800

– lysmesse
- Vi synger julen inn
– barnehagen
- skolegudstjeneste

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

Tenk over det som blir sagt og hørt:
"To forskellige løgne
dem skal man ikke tro,
selvom man lægger dem sammen
og dividerer med to.
Men af to forskellige løgne
kan der komme en sandhed frem,
hvis man trækker dem fra hinanden
og dividerer med fem."
Piet Hein
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